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ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
2. IČ
253 17 628
3. Sídlo (bydliště)
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele – zpracovatele EIA
Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice
IČ: 601 37 983
tel.: 466 536 610
e-mail: info@radekpisa.cz
www.radekpisa.cz
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ÚDAJE O ZÁMĚRU
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.
Název záměru: Areál výrobny stavebních hmot v k.ú. Blučina, okres Brno - venkov
Zařazení záměru podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v aktuálním znění: bod 41 Zařízení
na výrobu keramických produktů vypalováním, zejména střešních tašek, cihel, žáruvzdorných cihel,
dlaždic, kameniny nebo porcelánu s kapacitou od 25 tis. t/rok; výroba ostatních stavebních hmot
a výrobků s kapacitou od 25 tis. t/rok., a bod 56 Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních
odpadů s kapacitou od 2 500 t/rok., kategorie II.
Záměr je posuzován podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb., v aktuálním znění,
přičemž příslušným úřadem k vedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad Jihomoravského kraje.
B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru
Záměr představuje výstavbu areálu výrobny stavebních hmot s kapacitou výroby cca 100 tis. t
asfaltové směsi za rok. Kapacita výroby je odvislá na počtu výrobních dnů, přičemž je uvažován vliv
nepravidelnosti výroby, nižších výkonů na začátku a konci sezóny, vliv při nepříznivých klimatických
podmínkách apod. Provoz obalovny je odhadován na 160 dní v roce při provozu průměrně 4 h denně,
tzn. celkem 640 hodin ročně. Maximální výkon výrobny je 200 t/hod (= 100% výkon). Při odhadované
časové dotaci při 80% výkonu se kapacita výrobny pohybuje cca 100 tis. t ročně.
Tab. 1 – Shrnutí provozních a výrobních kapacit záměru

Roční časový fond

pracovních dní v roce
ztráty sezónností výroby po
měsících

71 dnů

(leden - 22, únor - 20, březen - 22, prosinec 3. dekáda - 7)

Výrobní kapacity

Celkem výrobních dnů v roce
z toho: ztráty opravami 6 %
ztráty poruchami 5 %
Celkem výrobních dnů čistých v roce
Průměrná denní výrobní doba
Roční časový výrobní
160 dnů ročně x 4,0 hod. denně
fond zařízení
Roční výkon výrobny
AS

251 dnů

průměrný výkon výrobny (200 t x 80 %)
160 t/hod. x 640,0 hod. = 102 400

180 dnů
11 dnů
9 dnů
160 dnů
4,0 hod./den
640,0 hod./rok
160 t/hod.
(max. 200 t/hod.)
cca 100 tis. t/rok

Maximální denní produkce při 100% výkonu by byla 800 t asfaltové směsi. Předpokládaná průměrná
denní produkce (při 80% výkonu) činí 640 t asfaltové směsi. Použitým zdrojem paliva bude výhradně
zemní plyn.
Počet zaměstnanců:

max. 5 osob
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Provozní doba záměru:

sezónní,

jednosměnný
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osmihodinový

provoz

areálu;

provoz

technologie výroby asfaltových směsí pouze 4 h/den (celkem
160 h/rok). Provoz zařízení výroby asfaltových směsí a recyklační linky
nebude provozován souběžně.
Součástí areálu bude mobilní recyklační linka složená z drtícího a třídícího zařízení. Dovoz recyklační
linky se očekává pouze cca 5krát ročně, přičemž množství odpadů nahromaděné v rámci areálu
(předpoklad max. 8 000 tun) bude zpracovávané po dobu cca 8 dnů s ohledem na kapacity zařízení.
Mimo tyto doby bude probíhat pouze návoz/odvoz materiálů. Max. kapacita zpracování linky
je 120 t/hod, tzn. při 8hodinovém provozu 960 t/den. Předpokládaná kapacita zpracování
je 40 tis. tun/rok. Vstupní surovinou budou vybourané betony a asfalty.
B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:

Jihomoravský

Obec:

Blučina

Katastrální území:

Blučina

Pozemky: p. č. 2920/27, 2920/26, 2920/25, 2920/24, 2920/23, 2914/4, 2920/1, 2916/1, 2916/2,
2920/3, 2920/20, 2915, 2920/4, 2920/21, 2920/22, 2920/5, 2918/2, 2920/30, 2920/19,
2920/29, 2920/34.
Obr. 1 – Situace širších
vztahů
umístění

s vyznačením
záměru

(Zdroj:

www.mapy.cz)

Záměr je umístěn do stávajícího průmyslového areálu, který byl
ještě donedávna využíván pro výrobu betonového zboží
a zpracování přírodního kamene. Areál se nachází zcela mimo obytnou zástavbu okolních obcí.
Nejbližší obytná zástavba se nachází v obci Blučina. Jedná se o obytný objekt č. p. 22, vzdálený
cca 830 m severozápadním směrem od záměru. Jedná se o objekt poskytující ubytovací služby.
V blízkosti tohoto objektu se nacházejí ještě 2 objekty k bydlení. Souvislá obytná zástavba obce
se nachází ve vzdálenosti cca 1,4 km severozápadním směrem od záměru.
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B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem investora je výstavba výrobny stavebních hmot ve stávajícím průmyslovém areálu, který byl
donedávna využíván k výrobě betonového zboží a zpracování přírodního kamene. Záměr spočívá
v umístění technologie výroby stavebních hmot a recyklační linky. V rámci záměru budou odstraněny
stavební objekty umístěné na pozemcích p. č. 2914/4, 2915, 2920/4, 2916/2 a 2918/2 v k.ú. Blučina.
Stavební objekt na pozemku p. č. 2920/3 bude ponechán a bude sloužit jako provozně sociální objekt.
Kapacita výroby bude cca 100 000 tun asfaltové směsi ročně. Max. výrobní kapacita asfaltové směsi
je až 200 t/hod. Součástí areálu bude obalovací stroj Unibatch 200 ve věžovém provedení, dočasně
umístěná mobilní drtící a třídící linka, lávka postřiku koreb, manipulační a skladovací plochy,
provozně sociálně objekt, trafostanice, regulační stanice plynu, mostová váha a cca 6 parkovacích
stání pro osobní automobily. Předpokládaná kapacita zpracování drtící a třídící linky je 40 tis. tun/rok.
Zařízení výrobny stavebních hmot a zařízení recyklační linky bude provozováno výhradně odděleně.
Přehled využití ploch v daném areálu shrnuje následující tabulka. Celková plocha areálu činí
21 057 m2. Rozmístění jednotlivých objektů a zařízení v rámci areálu je znázorněno v příloze P_03.4
Situační výkres - Výrobna stavebních hmot Blučina.
Tab. 2 - Výměra ploch v areálu
1 500 m2

P1 - plochy manipulační
P2 - plochy ostatní

13 542 m2

P3 - plochy zeleně

5 905 m2

P4 - plochy postřiku koreb

110 m2

Celková plocha k zastavění

21 057 m2

V předmětné lokalitě představuje dominantní zdroj, nejen z pohledu dopravy, ale i emisí a hluku,
dálnice D2. Celkově je lokalita poblíž nájezdu/sjezdu z dálnice D2 průmyslově využívaná a lze
očekávat výstavbu dalších provozů různého charakteru. V době zpracování oznámení není
zpracovateli známo, že by v dané lokalitě byl projednáván záměr s možným kumulativním vlivem
a významným vlivem na životní prostředí, které by měly být součástí tohoto posuzování. Z hlediska
kumulativních a synergických vlivů lze zmínit stávající dominantní záměr, který představuje dálnice
D2, která prochází od severu po jih východně od záměru ve vzdálenosti cca 86 m. Severně
a severozápadně od záměru se nachází oblasti průmyslové výroby a skladování, kde jsou provozovány
následující činnosti:
•

Cezava s.r.o. zaměřená na rostlinnou výrobu polní, vinohradnictví a pronájmy nebytových
prostor, součástí chov koní a jezdecky areál,

•

FAVOUR store s.r.o. zaměřena na prodej nábytku, součástí areálu Cezava s.r.o.
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DIRP, s.r.o. - zabývající se prodejem regálů a regálových systémů, součástí areálu Cezava
s.r.o.,

•

Alltoys s.r.o. (pravděpodobně skladové prostory),

•

INTER-SAT LTD, org. složka orientující se na velkoobchodní prodej satelitní a anténní
techniky),

•

EURservis, s.r.o. provozovna Blučina (přední výrobce a dodavatel palet),

•

Autoservis LM – Blučina,

•

Office Depot s.r.o. (dodavatel kancelářských potřeb),

•

Biokron, s.r.o. (výroba a prodej krmiv),

•

EPIMEX spol. s.r.o. -dodavatel strojů do truhláren,

•

Zerogas Litava s.r.o. – čerpací stanice

•

Skladovací areál E11 D2, změna záměru pod názvem Areál E11 D2 Blučina,
BLU1 - Schenker - logistické centrum

•

Přeložka silnice II/416 Blučina obchvat, 1. etapa (okružní křižovatka), kód záměru JHM1296

Plánované činnosti:
•

Přeložka silnice II/416 Blučina obchvat, 2. a 3. etapa, kód záměru JHM1296

•

CTPark Blučina BLU2, (nevýznamná změna záměru Skladovací areál E11 D2, vyjádření OŽP
KrÚ JmK ke změně č.j. JMK 136232/2017),

•

CTP Blučina BLU3 - logistický areál, kód záměru JMK1461,

•

Archeopark Blučina, kód záměru JHM1507, (ve vzdálenosti cca 3,3 km od záměru).

Charakterem se však jedná o významně odlišné záměry, které nebudou kumulativně slučovány,
avšak taktéž představují zvýšení dopravních intenzit na okolních komunikacích v lokalitě.
B.I.5

Zdůvodnění umístění záměru, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů
(i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. patří mezi jedny z předních firem realizující
dopravní stavby, která se snaží neustále vylepšovat a rozšiřovat své možnosti a v důsledku toho plnit
narůstající požadavky zákazníků a zároveň konkurenceschopnost na trhu. Záměr bude realizován
ve stávajícím průmyslovém areálu, a tak bude umožněno využít prostorové možnosti nevyužitého
areálu. Areál byl ještě v nedávné době využíván jako výrobna betonového zboží a zpracování
přírodního kamene. Nyní bude v areálu provozována výrobna stavebních hmot, v důsledku
které nedojde k výrazné změně v předmětu provozované činnosti. Dalším důvodem realizace výrobny
stavebních hmot v dané lokalitě je skutečnost, že areál se nachází prakticky zcela mimo obytnou
zástavbu. Záměr je předložen jako jednovariantní, nulová varianta spočívá v nerealizaci záměru.
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B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních
prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících do režimu zákona
o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi
spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry
B.I.6.1 Popis technického a technologického stavu řešení záměru
Ve výrobně stavebních hmot bude vyráběna obalovaná asfaltová směs z minerálních materiálů
o různé zrnitosti. Surovinami pro výrobu stavebních hmot je drcené kamenivo, kamenná
moučka - filler, mletý vápenec, pojivo tvoří ohřátý asfalt. Kamenivo a ostatní suroviny budou
dodávány z různých lokalit (např. kamenolom Želešice, kamenolom Olbramovice, písník Žabčice,
vápenka Lomu Brno-Líšeň aj.) viz kapitola Dopravní napojení a parkování viz str. 20.
Zařízení výroby asfaltových směsí – Jedná se zařízení typu Unibach 200 ve věžovém provedení.
Součástí technologie jsou nádrže na skladování asfaltových hmot a velín. Celková výška technologie je
cca 26 m. Výška společného komína 20 m. Technické parametry shrnuje následující tabulka.
Tab. 3 – Parametry obalovny
Název zařízení
Výrobce
Sušící výkon
Maximální mísící výkon
Trvalý výkon celého zařízení
Výkon pro výrobu litého asfaltu
Max teplota kameniva v sušícím bubnu
Běžná teplota kameniva v sušícím bubnu
Vyhřívání sušícího bubnu na kamenivo
Palivo
Jmenovitý sušící výkon

Obalovna asfaltových směsí Unibatch 200 v provedení věžovém
Ammann, případně Askom, Bennighoven
200 t/hod. při 4% vlhkosti kameniva,
160 t/hod. při 5% vlhkosti kameniva,
200 t/hod. (míchačka 3 t)
až 200 t/hod, průměrný výkon 160 t/hod
Ne
400°C
200°C
Hořák např. typu OERTLI
zemní plyn
do 20 MW

Skladování asfaltových hmot - Asfalt je uskladněn ve čtyřech až šesti vertikálních nádržích,
každá o kapacitě 80 m3, vytápěných odporově elektrickou energií. Nádrže jsou umístěny
v bezprostřední blízkosti technologie obalovny. Celková kapacita skladovaného asfaltu činí
max. 480 m3. Nádrže jsou vybaveny vodním filtrem pro omezování pachové zátěže, přičemž každá
nádrž má svůj vlastní filtr. Nádrže jsou vybaveny plováky s hlídáním maximální hladiny a blokováním
čerpadla proti přeplnění. Nádrže jsou umístěny v nepropustné monolitické betonové záchytné vaně
o min. kapacitě 80 m3 tak, aby byl v případě poškození nádrže zachycen max. objem jedné nádrže.
Ohřev nádrží je řízen termostaticky. Skladovací nádrže jsou vybaveny technologií zpětného odsávání
par fungujícího při procesu stáčení asfaltu, kdy přebytečné asfaltové páry ze skladovacích nádrží jsou
vraceny zpět do autocisterny. Tím je splněna podmínka zákona o ovzduší v rekuperaci par II. stupně
při hospodaření se skladovaným a transportovaným asfaltem.
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Vytápění - nádrže s asfaltem, potrubní rozvody a armatury budou vytápěny elektricky. Technologie
obalovny bude osazena sušícím bubnem na kamenivo a sušícím bubnem na recyklát, které budou
vyhřívány atmosférickým hořákem o jmenovitém tepelném výkonu do 20 MW. Použitým palivem
bude zemní plyn. Provozně sociální budova bude vytápěna teplovodním rozvodem se zdrojem
v plynovém kotli do 50 kW. Velín obsluhy, příruční sklad náhradních dílů a kompresovna pod velínem
budou vytápěny přímotopy na elektrickou energii.
Lávka postřiku koreb – lávka bude umístěna západně od provozně sociálního objektu. Slouží
k postřiku koreb nákladních vozidel olejovou emulzí za účelem snížení přilnavosti asfaltových směsí.
Lávka je zastřešená a opláštěná kvůli zabránění úletů olejových částic mimo zabezpečenou plochu
a vniknutí dešťových vod. Plocha v místě nástřiku je vodohospodářsky zabezpečena nepropustnou
betonovou podlahou a je vyspádována tak, aby potenciálně kontaminované vody z plochy lávky
postřiku byly svedeny do bezodtokové odpadní jímky na technologické vody o kapacitě 10 m3.
Nashromážděná voda bude občasně vyvážena na průmyslovou ČOV.
Odprašovací zařízení – je využíváno k vyčištění odpadní vzdušniny. Účinnost filtru je až 99 %. Emise
ze sušícího bubnu budou odsávány ventilátorem s maximálním výkonem 44 000 m3/hod
do filtračního zařízení obalovny, které zachycuje prachové částice. Zaprášená vzdušina bude vedena
do spodní části filtrační skříně, kde se vlivem poklesu rychlosti proudění odloučí těžší částice prachu
a budou padat do výsypky. Vzdušina dále bude proudit vzhůru podél filtračních hadic, kde se prach
usadí na vnějším povrchu hadic, zatímco čistý vzduch bude procházet stěnami do vnitřního prostoru
hadic a přes výstupní hrdlo ven z filtru. Prach, usazený na povrchu hadic, se bude uvolňovat
vpouštěním impulzů tlakového vzduchu dovnitř hadic. Přitom dojde k nasávání vzduchu z výstupní
komory a k opačnému proudění než při normálním provozu. Tím vznikne také mechanický ráz, póry
ve filtrační textilii se uvolní a vrstva prachu odpadne do výsypky a odtud bude prach = filler dopraven
do sila na vratný filler. Jedná se o tkaninový filtr s celkovou filtrační plochou 643 m2 z materiálu
odolávajícího teplotám do 160°C. Odpadní vzdušina procházející přes odlučovač je odváděna
do kovového komína s vyústěním 20 m nad terénem. Technologie disponuje zárukou úletu
prachových částic pod 20 mg/m3, reálně 10 - 15 mg/m3.
Provozně sociální objekt – jako administrativní a provozní budova bude využíván stávající stavební
objekt umístěný po pravé straně od vjezdu do areálu na pozemku p. č. 2920/3 v k.ú. Blučina.
Do současné doby byl objekt využíván jako sociální zázemí včetně šaten pro zaměstnance.
Jelikož objekt poskytuje dostatek prostoru pro zřízení i administrativní části výrobny stavebních
hmot, budou v části objektu zřízeny kanceláře a v části budou zachovány šatny a sociální zázemí
pro zaměstnance. Stávající objekt je zděný se sedlovou střechou, jednopodlažní, nepodsklepený.
Retenční nádrž – jedná se podzemní prefabrikovanou železobetonovou nádrž obdélníkového tvaru.
Z retence bude proveden bezpečnostní přepad do podzemního vsakovacího objektu. Kapacita
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retenční nádrže je min. 150 m3 při užitné hloubce 2,0 m. Retenční nádrži bude předřazená podzemní
jímka na požární vodu o minimální užitné kapacitě 22 m3 a s celkovým objemem 30 m3. Retenční
nádrž bude umístěna na pozemku p. č. 2920/20 v k.ú. Blučina před provozně sociálním objektem
a parkovacími místy. Dešťové vody ze střechy budou svedeny areálovou kanalizací do retenční
nádrže.
Záchytné jímky – jímka na splaškové vody je umístěna v blízkosti provozně sociálního objektu. Jímka
je o kapacitě cca 15 m3 a její obsah bude pravidelně vyvážen na ČOV. V blízkosti lávky postřiku bude
umístěna podzemní prefabrikovaná jímka o kapacitě 10 m3 na technologické vody svedené z prostoru
lávky postřiku. Jímka bude pravidelně dle potřeby vyvážena na průmyslovou ČOV.
Studna – na ploše areálu se nachází stávající studna, která bude zachována a v souladu s platným
povolením bude voda využívána jako užitková, např. pro skrápění ploch za účelem omezení prašnosti.
Manipulační plochy – manipulační plochy jsou o velikosti cca 1 500 m2 a jsou odvodněné, vody z nich
budou svedeny přes odlučovač ropných látek do retenční nádrže.
Mostová váha – pro potřeby vážení naváženého materiálu do areálu a k vážení hotové stavební
hmoty bude vybudována silniční mostová váha o rozměru 18 m x 3 m/ 60 t, která je situována
před provozně sociálním objektem kousek za vjezdovou bránou do areálu. Snímače váhy jsou
prostřednictvím podzemního vedení propojeny s provozně sociální budovou.
Odlučovač ropných látek – jedná se odlučovač z řady malých čistících zařízení typu GSOL-5/20.
Z principu činnosti se jedná o gravitačně-sorpční odlučovač ropných látek vyrobený v plastovém
provedení osazený v zemi. Odlučovači je předsazena rozdělovací komora plnící i funkci sedimentační
jímky, která je určena na usazení kalů z oplachových ploch. Odlučovač je schopen vyčistit vody
ve jmenovitém množství 5 l/sec, při přívalovém dešti se jedná o průtok vod k vyčistění v množství
až 20 l/sec. Schopnost odlučovače je vyčistit vody z ploch o velikosti až 2 000 m2.
Drtící a třídící linka – jedná se o mobilní recyklační linku, která bude do areálu umístěna cca 5krát
do roka (tzn. v průběhu celého roku). V případě jejího využití bude v provozu až 8 h denně v jednom
souvislém cyklu. V době, kdy bude využívána drtící a třídící linka, bude zařízení obalovny mimo
provoz a zaměstnanci budou využiti právě k obsluze drtící a třídící linky. Souběžný provoz obou
zařízení (obalovny a recyklační linky) není možný z důvodu absence obsluhujících pracovníků pro obě
zařízení najednou (pro obsluhu recyklační linky jsou potřeba 3 pracovnici, pro výrobnu asfaltových
hmot 5 pracovníků). Zařízení bude bezvýhradně provozováno při použití mlžících trysek k omezení
TZL. V případě, kdy to klimatické podmínky neumožní, zařízení nebude provozováno. Linka má
max. kapacitu zpracování 120 t/hod, což při zohlednění provozní doby je 960 t/den. Přestože
z daného vyplývá roční kapacita zpracování 38 400 t/rok, je v rámci rozptylové studie, tak i celého
oznámení, uvažována nadhodnocená kapacita 40 000 t/rok. Tato nadhodnocená kapacita
je uvažována jako drobná rezerva pro bezpečné posouzení v rámci procesu EIA.
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Tab. 4 – Navrhované parametry drtícího a třídícího zařízení
Parametry

Jednotky

Drtící zařízení

Třídící zařízení

80 – 120

100 – 350

mm

1 040 x 650

s ohledem na předcházející
stupeň drcení se neuvádí

-

dieselový motor

dieselový motor

Jmenovitý tepelný výkon

kW

224

98

Jmenovitý tepelný příkon při
uvažované účinnosti 40 %

kW

560

245

Palivo

-

motorová nafta

motorová nafta

Kapacita nádrže na palivo

l

500

350

50

30

dle popisu

Ø 150 mm; h = 4,0 m

Ø 150 mm; h = 4,0 m

kg

40 000

40 000

m

20 x 3 x 5 - 7

20 x 3 x 5 - 7

Technický výkon zařízení

1)

Maximální velikost vstupu
(dle vstupního otvoru)

Pohon zařízení

Spotřeba motorové nafty
Parametry výduchu motoru
Hmotnost zařízení

t.hod

l.hod

-1

-1

2

Předpokládané rozměry )
[d x š x v]

Pozn.: 1) pro stanovení max. hodinové zpracovatelské kapacity byla použita hodnota výkonu drtiče,
neboť zařízení budou využívána současně, a tak tato hodnota je limitní i pro samotné třídění.
2

) rozměry zařízení jsou dané použitým typem zařízení, což bude upřesněno v dalších stupních přípravy
projektu, v tabulce jsou tak uvedeny hodnoty pouze orientační – výška je závislá na použití délky dopravníků
a je tak uváděna 5 až 7 m.

Skladovací plochy – Skladovací plochy budou umístěny při severozápadní a jihozápadní hranici
areálu. Jedná se o oddělené převážně nezastřešené kóje, přičemž v severní části budou skladovány
materiály a přísady pro výrobu stavebních hmot a v jižní části budou skladovány vybourané betony
a asfalty určené pro drtící a třídící linku. Kóje budou ohraničeny železobetonovými prefabrikáty výšky
cca 4,2 m, přičemž skladování bude pod úroveň výšky prefabrikátů. Plochy budou v případě potřeby
ručně skrápěny pro omezování prašnosti při manipulaci, pokud nebudou dle aktuálního počasí vlhké.
V severní skladovací části budou umístěny tři zastřešené uzavřené skladovací boxy, které jsou určeny
pro sypké materiály, aby bylo zamezeno jejich úletu, a pro asfaltové recykláty používané
jako přídavek do balených směsí, z důvodu eliminace vzdušné vlhkosti.
Skladovací plochy pro skladování odpadů v souvislosti s recyklační linkou jsou konstruovány obdobně
jako kóje pro skladování materiálu pro výrobu asfaltových směsí. Odpady v podobě vybouraných
betonů a asfaltu budou skladovány na plochách určených pro jejich skladování v severní části areálu
(po obvodu areálu). Jedná se o nezastřešené kóje, které jsou od sebe odděleny železobetonovými
prefabrikáty výšky cca 4,2 m. Skladování odpadů bude realizováno pod úrovní výšky prefabrikátů.
Průměrná skladovací výška je 2,0 m. Tak jako u skladování materiálů v severní části, se i tady počítá
s možností skrápění pro omezování prašnosti při manipulaci, pokud nebudou dle aktuálního počasí
vlhké.
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Rozvod zemního plynu - do areálu je zemní plyn zaveden stávajícím vysokotlakým plynovodem,
přičemž plynovodní přípojka končí zhruba na rozhraní pozemku areálu a souběžné komunikace
III/41611 (č. parcely 3167/2 v k.ú. Blučina). Přípojka je zakončena ve stávající regulační stanici,
která svou kapacitou nepokryje požadavek nového záměru, proto bude v areálu výrobny provedena
nová regulační stanice VTL/STL s měřením odběru a současně budou v rámci areálu provedeny nové
rozvody, které budou umístěny až za měřením odběru a budou v majetku investora. Maximální
hodinový průtok pro technologický odběr bude cca 2 000 Nm3/hod, roční spotřeba plynu v rozmezí
1 180 000 až 1 280 000 m3/rok podle vyrobeného množství. Areálový průmyslový plynovod
pro vlastní sušák obalovny zahrnuje pouze trasu z regulační stanice s měřícím místem, situované
vedle cesty do areálu, ve středotlaku 300 kPa, po regulátor s uzávěrem před hořákem sušícího bubnu.
Zdroj elektrické energie – napojovacím místem elektrické energie bude stávající nadzemní přípojka
elektro VN 22kV zřízená v distribučním území EON-Distribuce, která je zakončena v prostoru areálu
výrobny úsekovým odpínačem - úsečníkem. Stávající příhradová trafostanice s trafem
22/0,4kV/400kVA a měřícím rozvaděčem RE bude snesena a nahrazena blokovou pozemní
prefabrikovanou trafostanicí BTS 1000 kVA. Jelikož je stávající trafostanice svou polohou a hlavně
svým výkonem nevyhovující, bude provedeno snesení části vrchního vedení. Od nového svislého
odpínače instalovaného distributorem na stávajícím příhradovém stožáru venkovní přípojky bude
připojení vedeno 3 kabely VN 22kV zemí. Kabelové vedení elektro VN 22kV bude zaústěno do nové
blokové areálové trafostanice s trafem 22/0,4kV/1000 kVA a s měřením spotřeby odběratele.
Součástí stanice bude též NN-rozvodna. Soudobý výpočtový reservovaný příkon energetického zdroje
bude cca 750 kW. Technologická rozvodna NN ve vnitřním provedení bude vyzbrojena rozvaděčem
pro kompenzaci účiníku s jalovým výkonem cca 380 kVAr. Z rozvodny NN bude proveden areálový
kabelový rozvod NN. Nejzatíženější trasou bude kabelové vedení do technologické rozvodny věžové
obalovny umístěné pod velínem.
Bezpečnostní signalizace – asfaltové nádrže jsou vybaveny signalizací havarijního stavu v případě
přehřátí skladovaného asfaltu, přeplnění nádrže či úniku hmoty. Signalizace je předávána do velína.
Parkování – Před budovou provozně sociálního objektu bude zřízena parkovací plocha pro osobní
automobily v počtu 6 parkovacích stání.
Trafostanice – stávající trafostanice bude přemístěna blíže k hranici areálu z důvodu uvolnění místa
pro pojezd vozidel.
Záměr vyžaduje odstranění stávajících objektů na pozemcích p. č. 2914/4, 2915, 2920/4, 2916/2
a 2918/2 v k.ú. Blučina. Stavební objekt na pozemku p. č. 2916/2 byl využíván jako kancelář. Ostatní
stavební objekty byly využívány pravděpodobně ke skladovacím účelům či výrobním činnostem
předešlého majitele, resp. provozovatele areálu. Bližší informace o využívání budov nejsou v tuto
chvíli oznamovateli známy. Stavební objekt na pozemku p. č. 2920/3 bude zachován a bude sloužit
17
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jako provozně sociální objekt (informace viz výše). Postupy týkající se demoličních či bouracích prací
budou upřesněny v dalších stupních projektové přípravy v souladu s platnou legislativou.

Obr. 2 – Přehled objektů určených k demolici (červeně vyznačeny)

(Zdroj: www.ikatastr.cz)

Popis technologie výroby asfaltových směsí:
Jednotlivé frakce kameniva jsou kolovým nakladačem dopravovány do jednotlivých dávkovačů.
Pro nakládání do dávkovačů bude využit stávající zpevněný svah o výšce cca 1,5 m, pod kterým
je umístěna technologie. Z dávkovačů je určená směs frakcí kameniva dopravována dopravními pásy
do rotačního sušícího bubnu, kde se kamenivo vysuší a ohřeje na potřebnou teplotu (180 - 200°C).
Sušící buben je vyhříván sušícím hořákem o jmenovitém výkonu do 20 MW. Palivem je zemní plyn.
Hořák má automatickou regulaci výkonu ve vazbě na množství a teplotu kameniva na výstupu
ze sušícího bubnu. Horké kamenivo je dopravováno korečkovým elevátorem na vibrační třídič
horkého kameniva. Vytříděné kamenivo je skladováno v zásobníku horkého kameniva nad váhou
kameniva. Mletý vápenec a vratný prach jsou uskladněny ve vertikálním zásobníku, z něhož jsou
korečkovým elevátorem a šnekovými dopravníky dopravovány do váhy filleru. Asfalt je uskladněn
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ve čtyřech až šesti vertikálních nádržích, každá o kapacitě 80 m3, vytápěných odporově elektrickou
energií. Z nádrží je asfalt dopravován potrubím a zubovým čerpadlem do váhy asfaltu.
Granulované přísady jsou skladovány ve vacích (Big-Bag), z nichž se plní zásobní nádrž. Ze zásobní
nádrže je granulát dopravován šnekovým dopravníkem do váhy a z váhy pneu-systémem do plnícího
šneku míchačky. Jednotlivé vážené komponenty (kamenivo, asfalt, filler a granulát) jsou dávkovány
do míchačky, odkud jsou po dokonalém promísení dopravovány zavážecím vozíkem do nakládacího
(expedičního) sila, anebo přímo do dopravních prostředků.
Korby nákladních vozidel se pro snížení přilnavosti stříkají před příjezdem pod výsyp olejovou emulzí
a bezprostředně po naložení směsi se korby zaplachtovávají. Technologie zabezpečuje, že se ohřátý
materiál pohybuje pouze v uzavřeném a utěsněném prostoru.
Spaliny a prach ze sušícího bubnu a vibračního třídiče jsou pomocí odprašovacího zařízení odsávány
přes vysoce účinné filtry, které zajišťují koncentraci prachu ve vzdušině pod 20 mg/m3, reálně
10 - 15 mg/m3. Oddělení prachu od vzduchu je dvoustupňové - uklidňovací komora a látkové filtry.
Separovaný prach je přiváděn zpět do výroby jako vlastní plnivo. Zdrojem tlakového vzduchu je
šroubový kompresor, např. firmy Atlas Copco, vč. sušícího zařízení tlakového vzduchu. Tlakový
vzduch je použit pro ovládání obalovny. Celý výrobní proces obalovny je řízen průmyslovým
počítačem tak, aby celý proces probíhal automaticky podle zvolených parametrů. Dosažené hodnoty
záměsi jsou trvale registrovány. Obsluha a řídící počítač jsou umístěny v klimatizovaném velínu.
Obr. 3 – Vzorový výkres technologie – pohled na obalovací linku

Palivem pro technologii bude zemní plyn. V provozu bude hořák o následujících parametrech:
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Tab. 5 – Parametry hořáku při využití zemního plynu
Hořák
Součtový soudobý výkon hořáků - hořák sušícího bubnu kameniva + hořák sušícího bubnu
recyklátu)

20 MW
36,2 MJ/Nm3
2 000 Nm3/hod.
8 000 Nm3/den
1 280 200 Nm3/rok

Výhřevnost zemního plynu
Hodinová spotřeba plynu
Denní spotřeba (4,0 hod. x 2 000 Nm3/hod.)
Roční spotřeba (640 hod. x 2 000 Nm3/hod.)

Popis technologie drtící a třídící linky
Materiál se bude přivážet na podavač (násypku) drtícího zařízení pomocí kolového nakladače. Drtič
může být rovněž vybaven separátorem kovových součástí (v případě drcení železobetonových dílců)
a jeho součástí může být i základní třídění na požadovanou frakci s využitím vratného pásu, kdy větší
frakce je vrácena zpět do drtiče a podlimitní frakce je dopravníkem vedena na deponii nadrceného
materiálu. Tyto frakce jsou následně využívány do konstrukčních vrstev vozovek, podkladních vrstev,
stabilizovaných podkladů, násypů či zásypů a podobně.
Technologie drcení a třídění může být různá a záleží na výrobci konkrétního zařízení. U třídiče
se velikosti frakce dosahuje pomocí sítování, které může mít více stupňů dle počtu požadovaných
frakcí. Principiálně jde ale prakticky vždy o stejný způsob pomaloběžného nadrcení materiálu
a následného přesetí na požadované frakce. Recyklační linka nebude v areálu umístěna trvale,
ale bude cca 5krát ročně do areálu dovezena. S tím souvisí i motorová nafta, která nebude pro pohon
zařízení umístěna v areálu, ale zařízení budou dovezena s plnou nádrží a v případě potřeby bude
mobilní cisternou provedeno jednorázové zavezení motorové nafty k místu drtiče a třídiče.
B.I.6.2 Dopravní řešení záměru
Z dopravního hlediska budou využívány stávající zpevněné plochy v areálu a stávající místní a veřejné
komunikace. Záměr nevyžaduje budování nové infrastruktury. Pro vjezd do areálu bude využívána
brána při východní straně areálu nacházející se na pozemku p. č. 2120/20 v k.ú. Blučina. Dopravní
obslužnost areálu je zajištěna komunikací III/41611, dále pak prostřednictvím komunikace II/416,
nájezdových tras na dálnici D2 a dálnice D2, přičemž všechny trasy jsou vedené mimo obytnou
zástavbu okolních obcí. Veškerá doprava bude směřována na dálnici D2, avšak výjimkou mohou být
cesty zaměstnanců z okolí osobními automobily.
Ve fázi realizace záměru dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které bude
způsobeno dovozem stavebních materiálů k realizaci vlastního investičního záměru. Přesun hmot
bude realizován po komunikaci II/416 ze směru od dálnice D2 směrem do Blučiny a pak příjezdovou
komunikací III/41611 do areálu. Stavba nevyvolá žádné další požadavky na doprovodné komunikace.
Z hlediska vnějších dopravních vztahů v období provozu bude v rámci záměru taktéž využita stávající
a výše zmíněná dopravní infrastruktura a není vyžadováno budování nových komunikací. Hodnoty
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vyvolaných dopravních intenzit, které vyplývají z výrobní kapacity zařízení a odvozených nároků
na dopravu surovin a expedici produktů shrnuje následující tabulka.
Tab. 6 – Intenzity související dopravy – pravidelná doprava
Předmět činnosti

Četnost dopravy
Intenzity dopravy
29 - 36 NV/den
1 NV - kapacita 22 - 28 t
Zásobování areálu kontinuálně
58 - 72 jízd NV / den
800 t / 22 t = 36 NV
800 t / 28 t = 29 NV
32 - 36 NV/den
1 NV - kapacita 22 - 25 t
Expedice produktů kontinuálně
64 - 72 jízd NV / den
800 t / 22 t = 36 NV
800 t / 25 t = 32 NV
1 - 2 NV / den
Zásobování vápencem
1 NV - kapacita 20 - 22 t
2 - 4 jízdy NV/den
(roční spotřeba 5 600t)
(5600 t / 20 t = 280 NV – cca 6 NV/ týden
při počtu 52 týdnů => cca 1 - 2 NV/den
1 - 2 NV / den
Zásobování asfaltem
1 NV - kapacita 20 - 22 t
2 - 4 jízdy NV/den
(roční spotřeba 6 000 t)
(6000 t / 20 t = 300 NV – cca 6 NV/ týden
při počtu 52 týdnů => cca 1 - 2 NV/den
Pozn.: Hodnoty odpovídají maximálnímu dennímu výkonu (200 t/hod.), tzn. 200 t x 4,0 hod. = 800 t/den horké
asfaltové směsi. Z principu předběžné opatrnosti jsou tyto hodnoty mírně nadhodnoceny, neboť ve skutečnosti
se počítá s průměrným výkonem obalovny 160 t/hod.

Doprava je tak uvažována v maximálním počtu 76 nákladních vozidel za den. Ve skutečnosti ale bude
doprava rozložena do celého týdne průběžně. Pro dopravu sypkých hmot budou využívány běžné
návěsové automobily s výklopnou korbou typů Tatra, MAN, Mercedes, Volvo a i další obdobné typy
zahraniční o nosnosti 22 - 28 tun, pro dopravu hotové asfaltové směsi pak nákladní automobily
s výklopnou korbou i automobily návěsové o nosnosti až 22 - 25 tun.
Doprava surovin (tříděné a prané kamenivo, tříděný písek, mletý vápenec, sypké a tekuté frakce)
bude probíhat z různých zdrojů, které jsou společně se směry dopravy znázorněny na následujících
obrázcích:
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1. Kamenolom Želešice
- drť frakce 0 – 4 až 16 – 22, příjezd k záměru od D2

2. Kamenolom Olbramovice
- drť frakce 0 – 4 až 16 – 22, příjezd k záměru od D52
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3. Písník v lokalitě k.ú. Žabčice
- písek, příjezd k záměru od D52 a D2

4. Vápenka Lomu Brno-Líšeň
- mletý vápenec – doprava mletého vápence je uskutečňována v uzavřených vozech
s nádržemi pro sypké hmoty s nosností 20 – 22 t
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5. Rafinerie Slovnaft Bratislava
- silniční ropný asfalt – živice – doprava je uskutečňována v uzavřených vozech s nádržemi
pro tekuté hmoty speciálně určené pro asfalt, s nosností 20 – 22 t, příjezd od D2

6. Rafinerie Vídeň – Schwechat
- silniční ropný asfalt – živice – doprava je uskutečňována v uzavřených vozech s nádržemi
pro tekuté hmoty speciálně určené pro asfalt, s nosností 20 – 22 t, příjezd od D2
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Využívání stanovených tras při zásobování areálu bude zajištěno smluvně s jednotlivými dodavateli
s ujednáním smluvní pokuty při nedodržování povinností plynoucích ze smlouvy.
Odvoz hotové asfaltové směsi z výrobny je závislý na lokalizaci zakázkových staveb v regionu. Dovoz
směsi k zakázkám je realizován v okruhu do cca 40 – 60 km po celém okolí od výrobny, zejména
po dálnicích, státních komunikacích I. a II. třídy, místně i po komunikacích III. třídy k pokládce.
Osobní doprava bude využívána převážně zaměstnanci společnosti, případně návštěvami
a kontrolami provozu. Uvažováno je tak s počtem 6 osobních automobilů za den, které zde mohou
dočasně parkovat na vyhrazené zpevněné ploše před provozně sociální budovou.
Tab. 7 – Celkové intenzity provozu v areálu (počet vozidel nebo jízd za den)
Typ vozidla

Počet vozidel

Intenzita provozu

za 24 hod.

počet průjezdů vozidel za 24 hod.

Osobní automobily

OV

6

12

Nákladní automobily

HDV

76

152

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky z celostátního sčítání dopravy z roku 2016, které uvádějí
roční průměr denní intenzity dopravy na dálnici D2 (sčítací úsek 6-8710 a 6/8720) a komunikaci II/416
(sčítací úsek 6-2506). Tyto intenzity byly přepočítány dle koeficientů vývoje intenzity dopravy pro rok
2022 dle TTP225 Prognóza intenzit automobilové.
Tab. 8 – Intenzity dopravy na okolní komunikaci
Komunikace
(sčítací
úsek)

Skupina vozidel
dle TP 225

Intenzity na
komunikaci
v roce 2016

Intenzity na
komunikaci
v roce 2022

Intenzita vozidel
ze záměru (počty
jízd)

21 995

24 415

6

dálnice D2

A - Osobní vozidla

2 465

(6-8710)

B – Lehká nákladní
vozidla
C – Těžká vozidla

6 284

2 859
8749

dálnice D2

A - Osobní vozidla

17 903
2 169

(6-8720)

B – Lehká nákladní
vozidla
C – Těžká vozidla

6 846

II/416

A - Osobní vozidla
512

(6-2506)

B – Lehká nákladní
vozidla
C – Těžká vozidla

539

2 859

112

2 516

3 766

6

2 516
40

40

599

9 881
7 365

12

4 192

0
1 176

577

19 878

0

4 180

1 051

9 695
6 836

9 841
7 325

v roce 2022

112

19 872

9 015

po realizaci

24 421

0
9 583

6 724

Celková intenzita

599
152

152

1 328
729

Pozn.: Využity byly koeficienty vývoje intenzit dopravy pro Jihomoravský kraj a dálnice a silnice II. třídy
se vzdáleností pod 20 km od krajského města. Údaje, byly vždy raději nadhodnoceny (zaokrouhlovány směrem
nahoru), aby celkové hodnocení bylo na straně bezpečnosti / rezervy.
Neboť v současné době není možné určit směry expedice produktů, je expediční intenzita dopravy rozdělena
rovnoměrně v obou směrech dálnice D2. Z hlediska zásobování jsou hodnoty přepočteny podle směrování
dopravy uvedeného výše.
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Z pohledu parkování budou osobní vozidla využívat plochu před budovou provozně sociálního
objektu. Uvažuje se s parkováním 6 osobních vozidel zaměstnanců a návštěv. Dále pak bude v areálu
parkovat také 1 kolový nakladač, který bude zabezpečen proti úniku závadných látek.
B.I.6.2 Souhrn opatření pro eliminaci vlivů na životní prostředí
V dané kapitole jsou uvedena opatření, která budou v rámci záměru realizována k eliminaci vlivů
na životní prostředí, zejména pak k omezování emisí do ovzduší. Opatření se týkají jak fáze realizace,
fáze provozu, tak i fáze případného ukončení provozu a jsou zde uvedena jako souhrn základních
opatření.
Fáze výstavby
−

činnosti v rámci výstavby areálu budou omezeny výhradně na denní dobu v časovém úseku
mezi 7. a 21. hodinou, včetně související dopravy;

−

dodržování vhodných technicko-organizačních opatření k zabránění emisí zejména TZL;

−

skládky sypkých materiálu budou udržovány zakryté nebo bude vytvořeno závětří z vhodných
technických prvků tak, aby bylo zabráněno úletům;

−

bude zajištěn provoz skrápěcího zařízení;

−

při nakládce a vykládce sypkých materiálů budou minimalizovány spádové výšky;

−

bude dodržena povinnost skrápění při provádění demoličních, výkopových a stavebních prací;

−

shromažďování prašných odpadů bude zajištěno v uzavíratelných nádobách a bude dodržováno
jejich řádné uzavírání;

−

doprava sypkých materiálů bude zajištěna cisternami nebo krytými vozidly;

−

plochy, na nichž bude prováděna demolice, rekonstrukce či stavební úpravy, budou pravidelně
uklízeny a v případě provádění prašných prací budou skrápěny, aby nedocházelo k výraznější
zátěži ovzduší prašností; pravidelný úklid a čištění ostatních prostor;

−

v případě znečištění vozidel bude provedeno jejich mytí před výjezdem ze stavby;

−

veškerá zařízení budou udržována v provozuschopném a bezporuchovém stavu, aby nemohlo
dojít k ohrožení životní prostředí únikem provozních hmot;

−

u manipulační techniky bude v případě parkování v areálu zajištěno podložení mobilní záchytnou
vanou pro případné úkapy provozních hmot;

−

při prohlídce staveb určených k odstranění budou osobou pověřenou k hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů identifikovány odpadové materiály (vč. identifikace
nebezpečných odpadů), které vzniknou při demolici, a bude proveden přiměřený odhad
množství vzniklého odpadu, stavební a demoliční odpady budou pečlivě tříděny a odděleně
shromažďovány tak, aby byla zajištěna kvalita vytříděného materiálu určeného k recyklaci
nebo opětovnému využití; povolení bude řešeno v dalších stupních projektové přípravy;
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v dalších stupních projektové přípravy budou taktéž stanoveny konkrétní prostory
pro shromažďování případných nebezpečných odpadů a ostatních látek škodlivých vodám,
dále budou stanoveny místa a nádoby pro sběr, odvoz a zneškodnění nebezpečných odpadů
a pro ostatní látky škodlivé vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci výstavby.

Fáze provozu
−

činnosti v rámci provozu budou omezeny výhradně na denní dobu v časovém úseku
mezi 7. a 21. hodinou, včetně související dopravy;

−

zařízení recyklační linky bude vybaveno integrovaným zařízením pro skrápění materiálu - jedná
se o zásobník na vodu nebo připojení na zdroj vody, čerpadlo, kohouty, spojky a mlžící trysky,
které vytvářejí vodní clonu a zvlhčují tak drcený a tříděný materiál - trysky jsou umístěny
na několika místech zařízení, včetně dopravníků, aby při zpracování byly eliminovány emise TZL;
zařízení bude provozováno pouze s použitím skrápěcího mechanismu;

−

veškerá vedení a zdroje pro skrápění musí být před započetím činností zkontrolována
a udržována v provozuschopném stavu – v případě nefunkčního systému skrápění
nebo nedostatku vody nebude možné provádět drcení;

−

v případě nedostatečné účinnosti integrovaných zařízení drtiče / třídiče se nasazuje mobilní
postřikovací zařízení – například dlouhotrvající suché období, větrné počasí, intenzivní provoz
linky a podobně;

−

skládky drobného kameniva budou ručně skrápěny pro omezování prašnosti, mimo období,
kdy je materiál vlhký – například po dešti;

−

voda pro skrápění bude využívána přednostně z retenční nádrže jako srážková voda, teprve
v případě jejího nedostatku bude zajištěna náhradním způsobem – studna / dovoz /, řad;

−

pojezdové plochy v areálu budou dle potřeby skrápěny pro omezování prašnosti vlivem pohybu
vozidel;

−

pohyb vozidel bude dále značením omezen na minimální rychlost pro snížení sekundární
prašnosti z průjezdu vozidel; bude omezen chod vozidel „na prázdno“;

−

skládky budou realizovány z prefabrikovaných dílců, které vytvoří jednotlivé skladovací kóje,
čímž bude omezována prašnost ze skladování;

−

kamenivo i odpady budou vždy skladovány pod úroveň prefabrikovaných dílců, aby nedocházelo
k turbulentnímu vznosu prachového podílu;

−

plochy pro skladování sypkých materiálů jsou zastřešené a opláštěné pro eliminaci úletů;

−

vozidla navážející a odvážející materiál budou v případě menších frakcí zaplachtována, jinak
bude vždy materiál umístěn pod úroveň výšky korby vozidla;
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nákladní doprava bude směrována primárně na komunikace I. a II. třídy a na dálnice, pokud to
bude možné, aby byl v maximální možné míře omezen vliv na obytnou zástavbu, uvedené bude
smluvně zajištěno při sjednávání dopravy;

−

veškerá zařízení budou udržována v provozuschopném a bezporuchovém stavu, aby nemohlo
dojít k ohrožení životní prostředí únikem provozních hmot;

−

u manipulační techniky bude v případě parkování v areálu zajištěno podložení mobilní záchytnou
vanou pro případné úkapy provozních hmot;

−

v případě nevyužívání areálu mimo sezónu budou prováděny pravidelné kontroly hladiny vody
v retenční nádrži a v případě naplnění bude proveden odvoz vody;

−

před zahájením provozu mobilního zařízení k využití odpadu písemně oznámit tuto skutečnost
krajskému úřadu, krajské hygienické stanici a obecnímu úřadu příslušné obce;

−

průběžně bude vedena evidence o přijetí a zpracování odpadů, vč. evidence odpadů vzniklých
ve fázi realizace;

−

přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití, na skládku
budou ukládány až nevyužitelné zbytky;

−

se všemi odpady, vzniklými jak ve fázi realizace, tak provozu záměru, bude nakládáno v souladu
s platnou legislativou, zejména zákonem č. 541/2020 Sb. a souvisejícími vyhláškami, kdy bližší
podmínky budou stanoveny v rámci provozního řádu zařízení; s látkami závadnými vodám bude
manipulováno tak, aby nemohlo dojít k ohrožení půdy, ani povrchových či podzemních vod;

−

budou respektovány podmínky uložené v rámci navazujícího rozhodnutí v souladu se zákonem
č. 541/2020 Sb., o odpadech, (např. okamžitá množství skladovaných odpadů; vedení
provozního deníku, který bude sloužit ke kontrole množství přijatých odpadů; odpady určené
k recyklaci budou skladovány na plochách, které budou vodohospodářsky zabezpečeny;
při přijímání odpadů do zařízení budou odpady kontrolovány obsluhou a bude vedena jejich
evidence, v případě zjištění, že by se mohlo jednat o odpady znečištěné závadnými látkami,
budou přijata opatření v souladu se schváleným provozním řádem zařízení, apod.)

−

veškeré odpadní vody budou sváděny do bezodtokých jímek, tyto pravidelně nejméně
1 x za 5 let zkoušet z hlediska těsnosti a obsah pravidelně vyvážet na ČOV;

−

k provozu bude zajištěn plán opatření pro případ havárie;

−

skladovací nádrže na asfalt budou umístěny v záchytné vaně, čímž je pokryto bezpečné
zachycení celého objemu největší nádrže v ní umístěné. Mimo to budou veškerá čerpadla
pravidelně udržována, aby nedocházelo k úkapům. Stáčení je vždy prováděno přes šroubové
napojení na zabezpečené a zpevněné ploše, k dispozici bude v místě nádoba na zachycení
případných zbytků asfaltu z hadic;
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skladovací nádrže na asfalt budou vybaveny technologií, která zajistí možnost připojení
na autocisternu v době plnění zásobníků asfaltem pro zajištění tzv. rekuperace par II. stupně;

−

horní víko autocisterny nebude vzhledem k rekuperaci par otevíráno;

−

skladovací nádrže jsou vybaveny vodním filtrem pro omezování pachové zátěže, přičemž každá
nádrž má svůj vlastní filtr;

−

nádrže na asfalt jsou vybaveny snímači hladiny s vyvedením stavu do velína se signalizací
přeplnění nádrže;

−

bude zajištěno zakrytování přepravních cest a dopravníků horké směsi (včetně skipu);

−

odlučovací filtrační zařízení je nedílnou součástí zdroje, a proto jeho provoz bez odlučovacího
zařízení je nepřípustný. Instalovaný filtrační systém bude provozován s neporušenými filtračními
textiliemi. Vzduchotechnické potrubí musí být provozováno celistvé, bez proděravělých míst.
Při provozu filtrů musí být zajištěna funkčnost regeneračního zařízení. Filtrační zařízení
k omezování emisí TZL bude vybaveno kontinuálním měřením tlakové ztráty a zaznamenáváním
provozních parametrů (včetně jejich vizualizace) určujících úroveň znečišťování a funkčnost
filtračního zařízení. V případě výsledků nacházejících se mimo rozsah bude zdroj automaticky
odstaven. Provozovatel zajistí pravidelné revize textilního filtru pro odprašování externí
odbornou firmou, a to minimálně jednou ročně;

−

každá porucha stacionárního zdroje nebo jeho odlučovacího zařízení, která má dopad na funkci,
účinnost odlučovacího zařízení nebo očistu ovzduší, je zaznamenána (datum, čas, doba trvání
poruchy) do provozní evidence stacionárního zdroje;

−

technologické zařízení bude provozováno v řádném technickém stavu, v souladu s podmínkami
výrobce a projektovou dokumentací;

−

případné změny technologického zařízení vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování
ovzduší nesmí být provedeny bez souhlasu příslušného orgánu ochrany ovzduší;

−

při manipulaci s asfalty a horkou směsí je nutno dodržovat veškeré předpisy, aby byly
minimalizovány škody na životním prostředí, které v souvislosti s dodávkou asfaltu mohou
vznikat;

−

pro zajištění případných úkapů zbytků asfaltu z hadic nebo trubních rozvodů, bude na místě
vykládky zajištěna záchytná plechová vana (nebo jiná nádoba či způsob k zachycení případných
zbytků asfaltu - pískové lože), toto bude pravidelně kontrolováno;

−

hadicové spojky na plnícím potrubí musí být udržovány v nezávadném stavu bez viditelného
opotřebení a zbytků rzi;

−

stavoznaky a akustické signály proti přeplnění nádrže musí být plně funkční. Musí být pravidelně
udržovány a jednoznačně označeny;
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trubky přepadu a ventily musí být čisté bez zbytku starého asfaltu a v každém okamžiku plně
funkční;

−

po ukončení vykládky musí řidič autocisterny vyprázdnit hadice a plnící potrubí, a přitom musí
být zkontrolováno, zda výtlačné potrubí neobsahuje žádné zbytkové množství produktu, teprve
potom může být hadice uvolněna;

−

provozovatel obalovny je povinen bezodkladně hlásit dodavateli asfaltu a dopravci veškeré
nedostatky, které zjistil při činnosti řidiče na místě vykládky;

−

teplota asfaltu pro použití v technologii nepřekročí 200°C a standardně bude dokonce nižší
než při stávajícím stavu (nádrže budou vyhřívány na max. 180°C elektroohřevem a přesně
odvážené množství asfaltu je dávkováno do míchačky elektricky vyhřívaným potrubím),

−

v případě potřeby budou jak skládky sypkých materiálů, tak také manipulační a dopravní plochy,
skrápěny; bude omezena činnost se sypkými materiály v případě nepříznivých povětrnostních
podmínek; tato technická opatření budou v přiměřené míře aplikována také na přepravce,
kteří přepravují sypký materiál, a to takovým způsobem, aby bylo eliminováno znečištění ovzduší
způsobené přepravovaným materiálem;

−

na plochách po odstranění poškozených jedinců dřevin nebo náletové zeleně, zejména
na hranici areálu, bude doplněno ozelenění dřevinami;

−

přestože činnosti v areálu budou prováděny pouze v denních hodinách (převážně v období mimo
zimu, kdy je zkrácena doba světla), bude areál dostatečně osvětlen;

−

areál bude pravidelně uklízen dle potřeby čistícím vozem a udržován v čistotě;

−

bude zajišťováno průběžné čištění relevantního úseku silnice III/41611, příp. II/416, v suchém
bezmrazém období.

Souhrn opatření k omezování pachové zátěže
V rámci technologie budou aplikována taková opatření, kterými budou omezovány pachové látky.
Následujícími opatřeními dojde k významnému omezení emisí polycyklických aromatických
uhlovodíků a tím i k eliminaci pachových látek z provozu záměru. S danými opatřeními a s ohledem
na situování záměru bude zajištěna přiměřená ochrana okolí z hlediska pachové zátěže.
Jedná se o:
−

doprava asfaltu bude zajišťována výhradně specializovanými uzavřenými cisternami k přepravě
asfaltu. Stáčení asfaltu z autocisteren do zásobních nádrží bude osazeno rekuperací par
II. stupně;

−

zásobníky asfaltu jsou vybaveny vodním uzávěrem pro omezování pachových látek, budou
odvětrávány přes vodní filtr, každá nádrž má svůj vlastní filtr;

30

Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
−

Areál výrobny stavebních hmot Blučina

asfaltové hmoty v dané technologii jsou ohřívány na max. 180°C, čímž je zamezeno úniku
polycyklických aromatických uhlovodíků, ke kterému dochází při teplotě nad 180°C (v některých
zdrojích uváděno až při teplotě nad 200°C);

−

odpadní plyny z míchačky, dopravních cest a ze zásobníků asfaltu budou odsávány do sušícího
bubnu, kde dojde k degradaci organických látek, včetně eliminace pachových látek. Následně
bude vzdušnina vedena přes tkaninový filtr a komínem do vnějšího ovzduší;

−

bezprostředně po naložení asfaltových směsí bude přepravní vozidlo zaplachtováno, včetně
skipu, rozvoz živičné směsi bude prováděn výhradně zaplachtovanými nákladnímu vozidly.

Fáze ukončení provozu
V případě ukončení provozu bude postupováno v souladu s platnou legislativou. Veškeré odpady
soustředěné v provozovně budou předány do zařízení určeného pro nakládání s odpady, plochy
budou řádně vyčištěny. Veškeré bourací a demoliční práce, včetně související dopravy, budou
realizovány výhradně v denní době mezi 7. – 21. hodinou a bude dodržen postup pro nakládání
s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty
a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného
využití.
Výše uvedené podmínky pak budou rovněž součástí provozního řádu vyjmenovaného zdroje
znečišťování ovzduší, případně v dalších stupních přípravy záměru budou blíže specifikovány
na konkrétní zařízení dle volby investora. V souladu s platnou legislativou bude dále povinností
provozovatele zajistit zpracování Plánu opatření pro případ havárie dle vyhlášky č. 450/2005 Sb.
a hodnocení rizik ekologické újmy podle zákona č. 167/2008 Sb.
Za účelem zlepšení kvality ovzduší byly vytvořeny strategické dokumenty, mezi nimiž je i Program
zlepšování kvality ovzduší Zóna Jihovýchod, jehož cílem je zejména zlepšení kvality ovzduší v zóně
Jihovýchod, určení opatření k plnění imisních limitů stanovených legislativou a další zlepšení kvality
ovzduší v lokalitě. Aktuálně platným dokumentem je Program zlepšování kvality ovzduší Zóna
Jihovýchod – CZ06Z schválený 27. 1. 2021. Tento program zlepšování kvality ovzduší navazuje
na program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod vydaný dne 27. května 2016. V Programu
zlepšování kvality ovzduší 2016 byly obsaženy emisní stropy pro dopravu, seznam vyjmenovaných
zdrojů s významným příspěvkem k překročení imisního limitu dle § 13 odst.2 zákona o ochraně
ovzduší a dále technickoorganizační opatření ke snížení znečištění ovzduší. Z daného dokumentu
vyplývá, že lokalita obce Blučina není zařazena do žádné z kategorií územní priority. Z aktuálních
průměrných hodnot imisních parametrů ve sledovaném období 2015 - 2019 vyplývá, že v něm
nedochází k překračování imisních limitů pro jednotlivé znečišťující látky. Z Programu zlepšování
kvality ovzduší Zóna Jihovýchod – CZ06Z z května 2016 vychází technickoorganizační opatření, která
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je vhodné aplikovat ke zlepšení kvality ovzduší tak, aby byl dosažen maximální synergický efekt (efekt
aplikace více typů opatření, která mají nejvýznamnější imisní dopad). Mezi ně patří:
•

Snížení vlivu stávajících průmyslových a energetických stacionárních zdrojů na úroveň znečištění
ovzduší – Čištění spalin nebo odpadních plynů, úprava technologie.

•

Snižování prašnosti v areálech průmyslových podniků, pořízení techniky pro omezení fugitivních
emisí ze skládkování/skládek/z volného prostranství/z manipulace se sypkými materiály.

•

Zpřísňování/stanovování podmínek provozu – využívání paliva zemního plynu, zakrytování
a odsávání prašných uzlů s následným čištěním odpadního plynu v zařízení k omezování emisí,
zakrytování (zaplachtování) deponií sypkých materiálů. skladování paliv, produktů spalování
a jiných materiálů v uzavřených prostorách, skrápění a mlžení při prašných činnostech,
zvlhčování a zakrývání sypkých materiálů při jejich transportu, větrolamy, budování zástěn
a pasů izolační zeleně a další opatření k omezení prašnosti je rovněž vhodné aplikovat opatření
ke snižování prašnosti zpevňováním povrchu komunikací a odstavných ploch v areálech,
pravidelným úklidem komunikací a zpevněných ploch, zvyšováním podílu zeleně na plochách,
kde zpevnění povrchu není možné nebo vhodné.

•

Minimalizace imisních dopadů provozu nových stacionárních zdrojů v území.

•

Omezování prašnosti ze stavební činnosti.

Na základě výše zmíněných opatření lze konstatovat, že předložený záměr tak jak je navržen, včetně
opatřeních eliminující vlivy na ŽP, v sobě zahrnuje kombinaci několika opatření k omezení
znečišťování ovzduší. Dle výsledků rozptylové studie je patrné, že nebudou překračovány hygienické
limity (s výjimkou PM10, při které však nedojde k překročení přípustné četnosti překročení imisního
limitu 35x za kalendářní rok).
Záměr svým rozsahem nespadá do režimu zákona o integrované prevenci č. 76/2002 Sb.,
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně
některých zákonů (zákon o integrované prevenci) a tudíž není uvedeno porovnání s nejlepšími
dostupnými technikami (BAT).
B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení stavby:

6/2021

Předpokládaný termín dokončení:

11/2022

B.I.8 Výčet dotčených územních samosprávných celků
Obec:

Blučina

Obec s pověřeným obecním úřadem:

Židlochovice

Obec s rozšířenou působností:

Židlochovice
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Kraj:

Jihomoravský

B.I.9

Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které budou tato

rozhodnutí vydávat
Územní řízení a stavební řízení (vč. řízení/ohlášení odstranění stavby)
Městský úřad Židlochovice odbor životního prostředí a stavební úřad
Závazné stanovisko k umístění stavby, k provedení stavby a povolení provozu vyjmenovaného zdroje
znečišťování ovzduší dle § 11 odst. 2, písm. b), c) a d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí a stavební úřad
Souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad
Povolení k provozu zařízení pro nakládání s odpady podle §21, odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb.,
o odpadech

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí a stavební úřad
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ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1 Využívání přírodních zdrojů – půdy
V rámci záměru bude využita lokalita stávajícího průmyslového výrobního areálu, která je již zajištěna
inženýrskými sítěmi, disponuje budovou administrativního a sociálního zázemí i zpevněnými
dopravními a manipulačními plochami. Záměr nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu
ani pozemků určených k plnění funkcí lesa. Během výstavby budou prováděny zemní práce pouze
v omezené míře – umístění podzemních jímek na odpadní vody a retenční nádrže, přičemž vzniklá
zemina bude využita v rámci areálu k úpravám pozemků. V případě nevyužití zeminy na pozemcích
v rámci areálu bude odstraněna v souladu s platnou legislativou. Záměr není umístěn do 50 m
od okraje lesa, tudíž není nutné v následujících řízeních požádat o stanovisko k umístění stavby podle
§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Katastrální území Blučina je dle vyhlášky č. 262/2012 Sb.
vedeno jako zranitelná oblast.
Tab. 9 – Seznam dotčených pozemků
Parcelní číslo
2914/4
2915
2920/4
2916/2
2920/3
2918/2
2920/27
2920/26
2920/25
2920/24
2920/23
2920/1
2916/1
2920/20
2920/22
2920/21
2920/5
2920/30
2920/19
2920/29
2920/34
2920/32

Druh pozemku

zastavěná plocha a
nádvoří

ostatní plocha

BPEJ

Třída ochrany ZPF

Výměra

-

-

-

-

-

-

333 m2
859 m2
827 m2
55 m2
146 m2
475 m2
360 m2
804 m2
1036 m2
484 m2
646 m2
3875 m2
368 m2
2392 m2
700 m2
228 m2
1665 m2
1038 m2
1376 m2
1229 m2
772 m2
504 m2
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Záměr je umístěn na stávající zpevněnou plochu, k rozšiřování
půdorysných rozměrů nedochází. Záměr je v souladu s platným
územním plánem, neboť dotčené plochy jsou v ÚP označené jako
„VS - plochy výroby, skladování“ což předložený záměr respektuje.
Z východní strany na areál přiléhá veřejná komunikace – plochy
dopravní infrastruktury – silnice II. a III. třídy, z jižní strany se
nacházejí plochy zeleně přírodního charakteru a ze západní strany je
areál obklopen zemědělskými plochami.

Obr. 4 - Výřez z ÚP

B.II.2 Využívání přírodních zdrojů – vody (odběr a spotřeba)
Zdroj pitné vody v areálu je zajištěn stávajícím veřejným vodovodním řadem z obce Blučina. V rámci
záměru bude využívána taktéž voda pro technologické účely (oplach technologických ploch).
Tato voda bude následně svedena do retenční nádrže o užitném objemu 150 m3, odkud budou vody
vyčerpávány tlakovou stanicí do systému venkovního rozvodu užitkové vody. Při nedostatku vod
z povrchového odtoku bude technologický rozvod zásobován ze stávající studny. Pro výtlak bude
instalována tlaková stanice s ponorným čerpadlem Nautila a tlakovou nádobou. Rozvod vody bude
k jednotlivým výtokům na technologických plochách proveden z polyetylenu PE32 a 40. Pro požární
účely bude využívána podzemní požární nádrž, jejíž trvalý rezervní objem bude v množství min 22 m3.
K dané nádrži bude zřízeno odběrné místo požární vody.
V době realizace se nepředpokládá spotřeba vody ke stavebním činnostem a úpravám, neboť během
výstavby budou materiály a suroviny dováženy převážně v hotovém stavu k přímé aplikaci. Avšak
předpokládá se využívání vody ke skrápění ploch k eliminaci prašnosti a k úklidu. Pro pracovníky bude
k dispozici voda pitná balená. S ohledem na relativně krátkou dobu realizace bouracích a zemních
prací a následně pak dobu montážních prací a způsob jejich provedení, bude spotřeba vody po dobu
výstavby minimální a nevýznamná.
V době provozu bude voda spotřebovávána zejména pro očistu a skrápění povrchů. V menší míře
bude voda taktéž spotřebovávána zaměstnanci pro sociální účely. Areál je napojen na vodovodní řad
z obce Blučina. Pitná voda bude dodávána balená v zanedbatelném množství. Pro zajištění obsluhy
a provozu výrobny se předpokládá 5 zaměstnanců pracujících v sezónním jednosměnném
osmihodinovém provozu. Pro účely spotřeby vody pro sociální účely je spotřeba na 1 zaměstnance
dána vyhláškou č. 120/2011 Sb., kde pro účely provozu s nečistým provozem nebo potřebou vyšší
hygieny je uvažováno 30 m3 na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok. Při počtu
celkem 5 pracovníků se bude jednat celkem o 150 m3 vody. Vody budou svedeny do stávající jímky
určené na splaškové vody umístěné poblíž objektu pro administrativu. Splaškové vody budou
pravidelně vyváženy na ČOV.
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Předpokládá se, že při nedostatku užitkové vody odebírané z retenční nádrže, bude využívána voda
ze studny. Spotřeba užitkové vody pro technologické účely je až 6 – 8 m3 denně. Celková roční
spotřeba vody v rámci provozu záměru je odhadnuta na 2 150 m3.
Tab. 10 – Přehled celkové spotřeba vody v rámci provozu záměru
Průměrná spotřeba vody

za den

užitková voda

cca 6 - 8 m3

voda pro sociální účely
zaměstnanců

0,6 m3
0,12 m na jednoho zaměstnance
x 6 zaměstnanců

za rok
cca 1 500 – 2 000 m3
při počtu 250 pracovních dnů
150 m3
při počtu 250 pracovních dnů

3

2 150 m3

Celkem

V případě ukončení provozu platí obdobné jako ve fázi výstavby.
B.II.3 Využití surovinových a energetických zdrojů
Mezi základní surovinové zdroje pro výrobu asfaltových směsí patří přírodní kamenivo, kamenná
moučka (tzv. filler), mletý vápenec a ropný asfalt.
Tab. 11 – Přehled vstupních surovin

přírodní kamenivo

frakce

0-2
2-4
4-8
8 - 11
11 - 16
16 - 32

kamenná moučka (filler)
mletý vápenec
ropný asfalt (živice) AP80

10%
15%
25%
10%
20%
20%
4%
5-6%
5-6%

10 000
15 000
25 000
10 000
20 000
20 000
4 000
5 600
6 000

t/rok
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok

Přírodní kamenivo – v rámci provozu záměru bude využíváno přírodní kamenivo o různých frakcích
a objemech uvedených v tabulce výše.
Mletý vápenec – jedná se o velmi jemně mletý vápenec dle normy ČSN 72 1220, který je skladován
volně v kokosových zásobnících – silech. Přeprava probíhá volně v uzavřených automobilových
cisternách o nosnosti 20 – 22 tun.
Ropný asfalt – jedná se o asfalt vyráběný z destilačních zbytků ropy oxidací vzduchem, příp. mísením
oxidovaných asfaltů s destilačními zbytky ropy. Vyrábí se v jakosti dle normy ČSN 65 7206 a disponuje
následujícími fyzikálními ukazateli: bod měknutí min. 44°C, bod lámavosti max. -10°C, obsah živičných
látek min. 99 %, bod vzplanutí min. 250°C, obsah asfalténů min. 8 % hmotnosti, obsah parafínů
max. 2 % hmotnosti. Polofoukané silniční asfalty jsou za normální teploty polotuhé až tuhé látky,
charakteristického asfaltového zápachu. Chemicky se jedná o složité látky s vysokou molekulovou
hmotností, které obsahují mezi jinými látkami asfaltény, polární aromatické uhlovodíky
s heterocyklickými jádry. Při náhodném úniku do prostředí mimo vyhřívané nádrže rychle tuhnou.
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Asfalty jsou prakticky nerozpustné ve vodě. Hustota je podobná hustotě vody, asfalt zpravidla plave
na povrchu, přičemž rozptýlení ve vodním toku lze zabránit klasickou nornou stěnou. Při manipulaci
s kapalným asfaltem hrozí riziko popálení.
Dlouhodobé zkušenosti a četné odborné studie z poslední doby ukazují, že ropné asfalty
nepředstavují zdroj nemoci z povolání u pracovníků pravidelně s nimi pracujících, ani nepředstavují
významné ohrožení životního prostředí z hlediska svých fyzikálních a chemických vlastností. Protože
asfalty obsahují široké spektrum chemických látek, vznikla řada studií k posouzení úrovně toxicity
a obsahu škodlivých látek a jejich schopnosti přecházet do vody a ovzduší. Z hlediska vyluhovatelnosti
škodlivin z asfaltů a asfaltových odpadů do vody je důležitý obsah fenolů, které jsou rozpustné
ve vodě. Zde záleží na výrobním postupu, a pokud nejsou používána fenolová rozpouštědla, jsou
asfalty prakticky bez fenolů. Při posuzování zdravotních rizik jsou nejvýznamnější skupinou látek
v asfaltech polycyklické aromatické uhlovodíky – PAU. U řady z nich byla prokázána karcinogenita,
přičemž některé mají ještě účinky mutagenní. Analytické stanovení PAU v asfaltech je vzhledem
k jejich nízkému obsahu v komplexu uhlovodíků velmi náročné. Metody separace, zkoncentrování
a stanovení se neustále vyvíjejí a analýzy zpřesňují. Z analýzy asfaltů A 80 a A 600 provedených
na VŠCHT v Praze vyplývají následující hodnoty:
benzo/o/antracén
chrysén
benzo/e/pyrén
benzo/a/pyrén
dibenzanthracény
indenopyrén
benzo/ghi/perylén
celkem PAU

0 – 0,5 mg/kg
0,5 – 2,3
1 – 4,1
0,6 – 0,8
0 – 0,3
0 – 0,3
1,5 – 3,4
10 – 15 mg/kg

Pro srovnání silniční dehty, které v žádném případě v provozu obalovny používány nebudou, obsahují
kolem 50 000 mg/kg karcinogenních PAU. Konstatuje se, že PAU se mohou objevit v okolní atmosféře
při zahřívání asfaltu nad 200°C. V obalovně k tomu nemůže docházet, neboť výrobní postup
si vyžaduje teploty pod 200°C. Mezinárodní instituce IARC uvádí koncentrace všech PAU v prostoru
oxidace asfaltů (při jejich výrobě nikoli při zpracování) 1 600 – 30 000 ng/m3, což je v souladu
s měřením VŠCHT Praha na různých místech, včetně podniku Paramo Pardubice. Pro porovnání
benzínový motor bez katalyzátoru produkuje průměrně 540 000 ng/m3 PAU ve výfukových plynech.
Na recyklační lince budou zpracovávány stavební odpady výhradně kategorie O. Výčet je orientační
a bude upřesněn v rámci navazujícího povolení k provozu zařízení pro nakládání s odpady podle § 21
odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Předpokládaná kapacita zpracování je 40 tis. tun/rok.

37

Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

Areál výrobny stavebních hmot Blučina

Tab. 12 - Seznam odpadů, které mohou být přijímány do technologie drcení a třídění
Kód odpadu

Název odpadu

Kategorie

17 01 01

Beton
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 17 01 06
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02
a 17 09 03

O

17 01 07
17 03 02
17 09 04

O
O
O

Dále bude v rámci záměru spotřebována elektrická energie, motorová nafta a zemní plyn. Roční
spotřeba elektrické energie bude činit cca 1 142 000 kWh/rok. Roční spotřeba plynu se bude
pohybovat v rozmezí 1 180 000 až 1 280 000 m3/rok podle vyrobeného množství asfaltových směsí.
Odhad spotřeby motorové nafty je v tuto chvíli složité odhadnout, avšak nafta se bude využívat
pro provoz recyklační linky a jako pohon manipulační techniky v rámci areálu a nákladních vozidel
v rámci zajištění dopravních cest.
B.II.4 Využívání biologické rozmanitosti
Záměr se nachází v katastrálním území Blučina zcela mimo obytnou zástavbu obce. Východně
od areálu je vedena dálnice D2. Po východní straně je areál lemován komunikací III. třídy, po které je
zajišťována dopravní obslužnost areálu. Z ostatních světových stran na areál přiléhají zemědělsky
obhospodařované plochy. Plocha areálu byla ještě donedávna využívána. Převážná část plochy je
zpevněna a bez jakéhokoli vegetačního krytu. Nezpevněné plochy areálu jsou porostlé většinou
ruderálními druhy rostlin s náletovou zelení. Z hodnotnějších dřevin lze zmínit výskyt několika jedinců
vzrostlých borovic a smrku pichlavého, nacházející se za provozně sociálním objektem. V rámci areálu
se nachází několik stávajících stavebních objektů, přičemž některé z nich budou zbourány. Celý areál
je obklopen již poměrně vzrostlou zelení, která ze všech stran cloní předmětný areál. V rámci záměru
dojde k mírnému zásahu do zeleně, spočívající v odstranění, eliminaci či úpravě ruderálních porostů,
náletových dřevin či poškozených jedinců uvnitř i po obvodu areálu. Práce se zelení budou probíhat
s cílem co největšího zachování stávajících jedinců. V rámci ozelenění areálu bude provedeno
doplnění stavu zeleně novou výsadbou vhodných keřových i stromových jedinců v plochách
po obvodu areálu, neboť je v zájmu investora kolem areálu udržovat kvalitní pás izolační zeleně. Areál
je oplocen, takže je vyloučena migrace zvířat. S ohledem na rozsah stavebních úprav a celkový
charakter záměru nedojde k žádnému významnému zásahu ve vztahu k biologické rozmanitosti,
neboť dotčené území záměru je již v současné době velmi antropogenně přetvořeno a nepředstavuje
území příhodné pro rozvoj populací zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin
a živočichů. Vzhledem k charakteru úprav se nepředpokládá snížení druhové rozmanitosti širšího
území nebo jinému významnému negativnímu vlivu na tuto oblast. Stávající ekosystémy nebudou
záměrem nevratně narušeny.
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ÚDAJE O VÝSTUPECH

Základním výstupem z obalovny jsou obalované asfaltové směsi pro stavby a rekonstrukce krytů
vozovek. V následující části je pozornost zaměřena na asfaltové hospodářství a výstupy spojené
s jeho provozem, přičemž jsou uvažovány fáze od výstavby, přes provoz až po případné ukončení
provozu.
B.III.1 Množství a druh případných předpokládaných reziduí a emisí – ovzduší, hluk

Znečištění ovzduší
Fáze výstavby
Ve fázi výstavby by nemělo docházet k výraznému zatěžování obyvatelstva a lokality. Je to dáno
samotným umístěním areálu, který se nachází prakticky zcela mimo obytnou zástavbu okolních obcí.
Navíc areál je ze všech stran obklopen pásem vzrostlé zeleně, který eliminuje emise a prašnost
související s demoličními pracemi, zemními pracemi a ostatními montážními pracemi. Vnímána tak
může být spíše doprava materiálů a technologie na místo, která bude využívat komunikace v okolí
(komunikace III/41611, II/416), avšak mimo zastavěnou část obce Blučina. Doprava bude směrována
na dálnici D2.
▪

liniové zdroje – doprava – zdrojem znečištění bude doprava materiálů a technologie, odvoz
odpadů či jízdy pracovníků. K dopravním cestám bude využívána komunikace III/41611,
komunikace II/416, nájezdy na dálnici D2 a samotná dálnice D2, přičemž se předpokládá
nárazově až 10 nákladních vozidel za den a cca 6 osobních automobilů či lehčí dodávky stavební
společnosti. Doprava nákladními vozidly ale není realizována denně. Nejprve dojde k bouracím
pracím a odvozu demoličních odpadů, dále návozu materiálu, následně probíhá samotná
výstavba technologie na místě a poté odvoz materiálu a odpadů. Případné využití manipulační
techniky v místě záměru nezpůsobí sledovatelné zvýšení zátěže, neboť vzdálenost k nejbližší
obytné zástavbě je značná. Doprava spojená se záměrem v době výstavby bude realizována
pouze v denní době mezi 7. a 21. hodinou.
V tomto případě se tak jedná o emise produkované spalováním paliv ve vozidlech. Jedná se tak
převážně o emise oxidu dusíku, oxidu uhelnatého, uhlovodíky, oxidy síry a v neposlední řadě
tuhé znečišťující látky.

▪

plošné zdroje – plošným zdrojem bude samotný areál realizace záměru v důsledku prováděných
demoličních prací, výkopových prací či montážních prací. Fáze výstavby bude představovat
zejména provedení demolice stávajících objektů, vybudování podzemních jímek a nádrží,
umístění betonových prefabrikátů jako dělících příček skladovacích kojí, napojení na technickou
infrastrukturu a přemístění stávající trafostanice. Při těchto pracích dochází ke zvýšení prašnosti
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(emise TZL) a to jak z průjezdů techniky, tak i samotných prací. Pro výstavbu bude použita běžná
stavební mechanizace, např. autojeřáb AD 26, Libher 40 tun, bagr UDS, DH 112, nakladač
Bobcat, Tatra 815 návěsy MAN, Volvo atd., Liaz s kolovým přepravníkem, autodomíchávač
betonu Tatra + Volvo, svářečka, kompresor atd. Parkování používané mechanizace v době mimo
pracovní dobu bude zajištěno v uzavřeném areálu na plochách zařízení staveniště, přičemž
budou provedena opatření proti úniku nebezpečných látek. Produkované emise TZL není možné
ani s dostatečnou vypovídací schopností stanovit, nicméně vznikají pohybem manipulační
techniky a prováděním bouracích a zemních prací. Stavitel má za povinnost aplikovat taková
opatření, aby došlo k minimalizaci prašnosti. V době stavebních úprav a předpokladu zvýšené
prašnosti bude prováděno skrápění ploch pomocí kropícího vozu, pravidelný úklid a dále bude
upravena rychlost pojezdů vozidel a manipulační techniky uvnitř stavby. Samotná obytná
zástavba se nachází v dostatečné vzdálenosti od záměru, navíc je odcloněna pásem vzrostlé
zeleně nacházející se na hranici areálu. Neočekává se tak, že by byla významně zasažena
emisemi prachu.
Za předpokladu splnění povinnosti eliminace prašnosti skrápěním a dalšími vhodnými
opatřeními by nemělo docházet při výstavbě k nadměrnému zvýšení zátěže TZL.
Fáze provozu
Záměr se projeví na kvalitě ovzduší oproti stávajícímu stavu zejména vlivem navýšení emisí
do ovzduší v důsledku provozu technologie výroby stavebních hmot, občasného provozu drtící
a třídící linky a s tím související manipulace a automobilové dopravy.
Pro zhodnocení záměru ve fázi provozu byla vypracována samostatná rozptylová studie, která je
nedílnou součástí tohoto oznámení. Výpočet znečištění ovzduší byl proveden pomocí výpočtového
programu SYMOS´97 verze 2013 dle metodiky schválené MŽP vydané 15. dubna 1998 ve věstníku
MŽP č. 3/1998 jako Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP ČR – Výpočet znečištění
z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS´97“. Rozptylová studie byla zpracována Ing. Josefem
Vraňanem, autorizovanou osobou ke zpracování rozptylových studií na základě rozhodnutí MŽP,
č.j. 2416/780/12/AK ze dne 16. října 2012.
Jelikož provoz v areálu bude spočívat buď v provozu zařízení obalovny asfaltových hmot
nebo v provozu zařízení recyklační linky (drtící a třídící zařízení), je rozptylová studie zpracována
variantně pro jednotlivé provozy, přičemž:
•

stav A představuje provoz obalovny asfaltových směsí,

•

stav B představuje provoz recyklační linky na stavební odpad.
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Při vyhodnocování imisních koncentrací je uváděn stav A+B, který popisuje průměrné roční
koncentrace, které odpovídají souběžnému provozu obou zařízení během roku. Tento stav je
uveden pouze pro řádné vyhodnocení vlivu na ovzduší, avšak reálně k souběhu obou zařízení
(stavu A a stavu B) docházet nebude.
Provoz v areálu bude spočívat buď v provozu zařízení obalovny asfaltových hmot nebo zařízení
recyklační linky (drtící a třídící zařízení). Souběžný provoz zařízení není možný z důvodu absence
obsluhujících pracovníků jednotlivých zařízení. V době, kdy nebude v provozu obalovna asfaltových
směsí, budou pracovníci využiti k obsluze recyklační linky. Provoz obalovny bude odvislý od získaných
smluvních zakázek, a taktéž je z technologických důvodů uvažováno s technologickými odstávkami
v průběhu roku. Provoz recyklační linky je uvažován pouze při použití mlžících trysek. V případě,
že danou podmínku nelze z klimatických nebo jiných důvodu zajistit nebude zařízení provozováno.
Stav A – provoz obalovny asfaltových směsí
V případě provozu obalovny lze rozdělit zdroje znečišťování ovzduší dle jejich plošného
charakteru na:
▪ Bodové zdroje - za bodový zdroj znečišťování lze považovat výduch sušícího bubnu, emitující
zejména tuhé znečišťující látky (TZL). Emise ze sušícího bubnu budou odsávány ventilátorem
s maximálním výkonem 44 000 m3/hod do filtračního zařízení obalovny, které zachycuje prachové
částice. Zaprášená vzdušina bude vedena do spodní části filtrační skříně, kde se vlivem poklesu
rychlosti proudění odloučí těžší částice prachu a budou padat do výsypky. Vzdušina dále bude
proudit vzhůru podél filtračních hadic, kde se prach usadí na vnějším povrchu hadic, zatímco čistý
vzduch bude procházet stěnami do vnitřního prostoru hadic a přes výstupní hrdlo ven z filtru.
Prach, usazený na povrchu hadic, se bude uvolňovat vpouštěním impulzů tlakového vzduchu
dovnitř hadic. Přitom dojde k nasávání vzduchu z výstupní komory a k opačnému proudění
než při normálním provozu. Tím vznikne také mechanický ráz, póry ve filtrační textilii se uvolní
a vrstva prachu odpadne do výsypky a odtud bude prach dopraven do sila na vratný filer. Jedná
se o tkaninový filtr s celkovou filtrační plochou 643 m2 z materiálu odolávajícího teplotám
do 160°C. Odpadní vzdušina procházející přes odlučovač je odváděna do kovového komína
s vyústěním 20 m nad terénem. Odlučovač má garantovanou účinnost > 95%.
Tab. 13 – Množství M znečišťujících látek, stanovené pomocí emisních limitů
Znečišťující
látka
NOx
CO
TZL

Výkon
vzduchotechniky

Emisní limit

Množství M
znečišťujících látek

Množství M znečišťujících
látek

[m3∙hod-1]

[mg∙m-3]

[t∙rok-1]

[g∙s-1]

44 000

500
800
20

14,08
22,525
0,563

6,111
9,778
0,244
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Tab. 14 – Emise TZL z provozu sušícího bubnu
Znečišťující látka
PM10
PM2,5

-1

g∙hod
747,73
448,64

Množství M znečišťujících látek
kg∙rok-1
478,55
287,13

g∙s-1
0,208
0,125

Emise polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU)
PAU jsou skupinou aromatických uhlovodíků s nejméně dvěma benzenovými jádry. Existují stovky
polycyklických aromatických uhlovodíků. Fyzikální a chemické vlastností jednotlivých látek závisejí
na jejich molekulových hmotnostech - s rostoucí molekulovou hmotností klesá jejich těkavost
nebo rozpustnost ve vodě a naopak roste bod tání či bod varu. Významným zdrojem znečištění PAU
jsou průmyslové podniky, spalovací motory dopravních prostředků nebo lokální topeniště.
Ve vnitřním prostředí mohou být významným zdrojem PAU kouření nebo tepelná úprava potravin.
Do skupiny PAU náleží např.: naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen,
fluoranten, pyren, benz(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren,
dibenzo(a,h)antracen, indeno(1,2,3-c,d)pyren a benzo(ghi)perylen. Čisté sloučeniny jsou bílé
nebo nažloutlé krystalické pevné látky. Jsou velmi málo rozpustné ve vodě, ale snadno se rozpouštějí
v tucích a olejích. PAU vznikají v rámci spalovacích procesů jakýchkoli materiálů obsahujících uhlík,
pokud není spalování dokonalé. Jedná se o spalování téměř všech druhů uhlíkatých paliv.
Polyaromatické uhlovodíky je nutné očekávat obecně všude tam, kde se vyskytují vysokovroucí ropné
či uhelné produkty (dehty, asfalty). PAU jsou toxické pro celou řadu živých organismů. Mohou
způsobovat rakovinu, poruchy reprodukce a mutace u zvířat. Jejich působení na celé populace
organismů je proto závažné. Nejproblematičtější vlastností PAU je jejich perzistence, tedy schopnost
odolávat přirozeným rozkladným procesům. Celá řada látek ze skupiny polycyklických aromatických
uhlovodíků představuje závažné zdravotní riziko pro člověka. Jejich nebezpečí spočívá především
v karcinogenitě a ohrožení zdravého vývoje plodu. (https://irz.cz/repository/latky/polycyklicke_
aromaticke_uhlovodiky.pdf)

Z ohřáté asfaltové směsi se za teplot vyšších jak 180°C (některé zdroje uvádějí vyšší než 200°C)
uvolňují polyaromatické uhlovodíky PAU. Asfaltové hmoty v dané technologii jsou ohřívány
na max. 180°C, čímž je zamezeno úniku polycyklických aromatických uhlovodíků. Emise těkavých
organických látek obecně, tedy i včetně případných PAU, mohou vznikat zejména u skladování
a manipulace s asfalty. V asfaltu se nacházejí PAU jako např. fluoranthen, pyren, benzo(a)anthracen,
fluoren, phenantren, anthracen. Pro dané látky není stanoven emisní limit, proto pro účely
kvantifikace emisí polyaromatických uhlovodíků do ovzduší byly použity emisní faktory
dle dokumentu Hot mix asphalt air emmisions, Minnesota Pollution Control Agency, 2019, které byly
následně zhodnoceny z hlediska vlivů na veřejné zdraví.
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Tab. 15 - Množství M znečišťujících látek, stanovené pomocí emisních faktorů
Množství M
znečišťujících látek
[mg∙t směsi]
[t∙rok-1]
fluoranthen
0,073
7,26∙10-6
pyren
0,028
2,81∙10-6
benzo(a)nthracen
0,002
2,09∙10-7
100 000
fluoren
0,726
7,26∙10-5
phenatren
1,179
1,18∙10-4
anthracen
0,095
9,53∙10-6
Zdroj: Hot mix asphalt air emmisions, Minnesota Pollution Control Agency, 2019
Znečišťující látka

Projektovaná
výrobní kapacita
[t∙rok-1]

Emisní limit

Množství M
znečišťujících látek
[g∙s-1]
3,15∙10-6
1,22∙10-6
9,06∙10-8
3,15∙10-5
5,12∙10-5
4,13∙10-6

▪ Plošné zdroje - plošný zdroj představuje manipulace s kamenivem, kdy jednotlivé frakce kameniva
jsou kolovým nakladačem dopravovány do jednotlivých dávkovačů, přičemž dochází ke vzniku
tuhých znečišťujících látek. Tento zdroj je nutné uvažovat třikrát, neboť k manipulaci s kamenivem
dochází při vykládce dovezeného kameniva do skladovacích boxů, nakládce z boxů pomocí
nakladače a vykládce z nakladače do technologických násypek. Celkové množství TZL shrnuje
následující tabulka.
Tab. 16 – Výpočet emisí TZL vznikajících manipulací s kamenivem
[t∙rok-1]
[g TZL∙t-1]
[g TZL∙hod-1]

Projektovaná spotřeba
Emisní faktor
Emise TZL

104 000
0,6
97,5

Dle Věstníku Ministerstva životního prostředí je podíl frakcí částic PM10 a PM2,5 v celkových
emisích TZL za technologickým zařízením (mechanický vznik – manipulace s materiálem, mletí,
prosívání apod.) v případě frakcí částic PM10 51 % a v případě frakcí částic PM2,5 15 % z celkových
emisí TZL.
Tab. 17 – Emise M znečišťujících látek vznikajících manipulací s kamenivem
Znečišťující látka

Množství M znečišťujících látek
g∙hod

-1

kg∙rok-1

g∙s-1

PM10

49,72

31,82

0,014

PM2,5

14,63

9,36

0,003

V důsledku využívání kolového nakladače s čelní lžicí pro manipulaci s kamenivem bude i tento
pojezd nakladače (spalovaní motorové nafty) představovat plošný zdroj znečištění. Provoz
nakladače je uvažován cca 4 h denně, tzn. 640 h/rok. Nakladač se bude pohybovat mezi skládkou
kameniva a násypkou surovin. Množství M znečišťujících látek, vznikajících v důsledku spalování
motorové nafty a odcházejících do okolního ovzduší, bylo stanoveno teoretickým výpočtem
z roční spotřeby paliva a emisních faktorů, uvedených ve Věstníku MŽP.
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Tab. 18 - Množství M znečišťujících látek stanovené pomocí emisních faktorů – pojezd nakladače
Znečišťující látka

Spotřeba paliva

Emisní faktor

Množství M znečišťujících látek

[kg∙rok-1]

[kg∙t-1 spáleného paliva]

[g∙s-1]

26,8

0,094

6

0,021

NOX
CO

8 064

▪ Liniové zdroje - představují úseky pozemních komunikací, po nichž se během uvažovaného
provozu areálu budou pohybovat motorová vozidla, ať už v podobě osobních automobilů,
tak těžkých nákladních vozidel. Hlavní reprezentativní znečišťující látky vypouštěné do ovzduší
během automobilového provozu jsou oxidy dusíku (NOX), oxid uhelnatý (CO), prachové částice
frakcí PM10 a PM2,5, benzen (C6H6) a benzo(a)pyren (C20H12). Celkové emisní příspěvky z liniových
zdrojů k imisnímu pozadí po realizaci záměru v předmětné lokalitě jsou uvedeny v následující
tabulce.
Tab. 19 – Emise ME znečišťujících látek z liniových zdrojů
Název liniového zdroje
NOX
ME
[t∙rok-1]
CO
ME
[t∙rok-1]
PM10
ME
[t∙rok-1]
PM2,5
ME
[t∙rok-1]
C6H6
ME
[t∙rok-1]
C20H12
ME
[t∙rok-1]

Úsek 1
2,34∙10-2
3,54∙10-2
8,66∙10-3
3,90∙10-3
2,16∙10-4
2,58∙10-7

Úsek 2
2,15∙10-3
3,29∙10-3
6,74∙10-4
3,31∙10-4
1,99∙10-5
2,36∙10-8

Úsek 3
1,29∙10-2
1,98∙10-2
4,04∙10-3
1,99∙10-3
1,20∙10-4
1,41∙10-7

Úsek 4
3,44∙10-3
9,11∙10-3
9,17∙10-4
6,55∙10-4
4,62∙10-5
2,51∙10-8
Obr. 5– Liniové
zdroje
představující
budoucí
dopravní

zátěž

lokality
s provozem
záměru

se

znázorněním
úseků

Stav B – provoz recyklační linky na stavební odpad
V případě provozu recyklační linky lze rozdělit zdroje znečišťování ovzduší dle jejich plošného
charakteru na:
▪ Bodové zdroje – motor drtícího a třídícího zařízení, kdy v případě jejich provozu je spalována
motorová nafta. Množství M znečišťujících látek, vznikajících v důsledku spalování motorové nafty
a odcházejících do ovzduší, bylo stanoveno teoretickým výpočtem z roční spotřeby paliva
a emisních faktorů uvedených ve Věstníku MŽP, a je uvedeno v následujících tabulkách.
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Tab. 20 – Množství M znečišťujících látek, stanovené pomocí emisních faktorů - drtící zařízení
Znečišťující látka
NOX
CO

Spotřeba paliva

Emisní faktor

Množství M znečišťujících látek

[kg∙rok-1]

[kg∙t-1 spáleného paliva]

[g∙s-1]

26,8

0,313

6

0,070

13 986

Tab. 21 – Množství M znečišťujících látek, stanovené pomocí emisních faktorů – třídící zařízení
Znečišťující látka
NOX
CO

Spotřeba paliva
-1

Emisní faktor

Množství M znečišťujících látek

-1

[kg∙rok ]

[kg∙t spáleného paliva]

[g∙s-1]

26,8

0,188

6

0,042

8 391

▪ Plošné zdroje – plošným zdrojem znečišťování ovzduší je plocha násypu/výsypu z drtícího
a třídícího zařízení, které budou do areálu dováženy cca 5x do roka. Stanovení množství
znečišťujících látek M z drcení odpadů na lince je provedeno pomocí dílčích emisních faktorů
uvedených ve Věstníku MŽP pro technologii recyklačních linek stavebních hmot. Vzhledem
k prováděným činnostem byl pro výpočet využit emisní faktor pro primární drcení (provoz
pomaloběžného drtiče) a pro primární třídění (provoz rotačního síta). Dále pak pro přesypy
dopravníků z primárního drcení a třídění. Výpočet je proveden pro primární drcení a třídění
za použití skrápění.
Tab. 22 – Výpočet emisí TZL
Emise TZL
z drcení

[g TZL∙hod-1]

4 080

z přesypu dopravníku za primárním drcením

[g TZL∙hod-1]

1 200

z třídění

[g TZL∙hod-1]

1 560

z přesypu dopravníku za tříděním

[g TZL∙hod-1]

1 800

Dle Věstníku MŽP je podíl frakcí částic PM10 a PM2,5 v celkových emisích TZL za technologickým
zařízením (mechanický vznik – manipulace s materiálem, mletí, prosívání apod.) v případě frakcí
částic PM10 51 % a v případě frakcí částic PM2,5 15 % z celkových emisí TZL. Emise M znečišťujících
látek shrnují následující tabulky.
Tab. 23 – Emise M znečišťujících látek odcházejících při drcení a přesypu

PM10

g∙hod
2 695,40

Množství M znečišťujících látek
kg∙rok-1
897,6

g∙s-1
0,7487

PM2,5

792,79

264

0,2202

Znečišťující látka

-1

Tab. 24 – Emise M znečišťujících látek odcházejících při třídění a přesypu
Znečišťující látka
PM10
PM2,5

-1

g∙hod
1 715,32
504,5

Množství M znečišťujících látek
kg∙rok-1
571,2
168
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Další plošný zdroj představuje manipulace se stavebním odpadem a pojezd nakladače. Odpad
bude kolovým nakladačem dopravován do násypky drtiče. Nadrcený materiál odchází pomocí
dopravníku do násypky třídiče. Dále je uvažována následující manipulace – vykládka dovezeného
stavebního odpadu, nakládka z manipulační plochy pomocí nakladače a vykládka z nakladače
do násypky drtiče, nakládka nadrceného a vytříděného materiálu. Emise z manipulace
se stavebním odpadem shrnuje následující tabulka.
Tab. 25 – Výpočet emisí TZL vznikajících při manipulaci se stavebním odpadem
[t∙rok-1]

Projektovaná spotřeba

40 000

-1

Emisní faktor

[g TZL∙t ]

Emise TZL

[g TZL∙hod-1]

0,8
96,1

Dle Věstníku Ministerstva životního prostředí je podíl frakcí částic PM10 a PM2,5 v celkových
emisích TZL za technologickým zařízením (mechanický vznik – manipulace s materiálem, mletí,
prosívání apod.) v případě frakcí částic PM10 51 % a v případě frakcí částic PM2,5 15 % z celkových
emisí TZL.
Tab. 26 – Množství M znečišťujících látek vznikajících manipulací se stavebním odpadem
Znečišťující látka

Množství M znečišťujících látek
kg∙rok-1
16,32
4,8

-1

g∙hod
49,01
14,41

PM10
PM2,5

g∙s-1
0,0136
0,004

V průběhu provozu recyklační linky bude taktéž provozován kolový nakladač. Dle dispozice areálu
se bude nakladač pohybovat mezi skládkou stavebního odpadu a násypkou drtícího zařízení.
Množství M znečišťujících látek vznikajících v důsledku pojezdu kolového nakladače (spalování
motorové nafty) shrnuje následující tabulka.
Tab. 27 – Množství M znečišťujících látek, stanovené pomocí emisních faktorů – pojezd nakladače
Znečišťující látka

Spotřeba paliva
[kg∙rok-1]

NOX
CO

4 196

Emisní faktor
[kg∙t spáleného paliva]
26,8
6
-1
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0,094
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Obr. 6 – Umístění plošných zdrojů

▪ Liniové zdroje – za liniové zdroje lze považovat dopravu související se zásobováním materiálem
k drcení, které probíhá i mimo období, kdy je recyklační linka v provozu. Při provozu linky
na recyklaci stavebního odpadu bude dovoz materiálu minimální. Pro potřeby výpočtu je však
uvažován příjezd a následný odjezd cca 20 těžkých nákladních vozidel za den. Liniovými zdroji
pro realizaci záměru budou úseky pozemních komunikací, po nichž se během uvažovaného
provozu areálu budou pohybovat motorová vozidla společnosti - osobní automobily a těžká
nákladní vozidla. Hlavní reprezentativní znečišťující látky vypouštěné do ovzduší během
automobilového provozu jsou oxidy dusíku (NOX), oxid uhelnatý (CO), prachové částice frakcí PM10
a PM2,5, benzen (C6H6) a benzo(a)pyren (C20H12). Celkové emisní příspěvky z liniových zdrojů
k imisnímu pozadí po realizaci záměru v předmětné lokalitě jsou uvedeny v následující tabulce.
Tab. 28 – Emise ME znečišťujících látek z liniových zdrojů
Název liniového zdroje

Úsek 1
-1

Úsek 2

-3

Úsek 3

-4

Úsek 4

-3

1,86∙10

5,21∙10-4

NOX

ME

[t∙rok ]

3,26∙10

3,09∙10

CO

ME

[t∙rok-1]

4,96∙10-3

4,89∙10-4

2,93∙10-3

1,31∙10-3

PM10

ME

[t∙rok-1]

3,26∙10-3

2,37∙10-4

1,42∙10-3

1,84∙10-4

PM2,5

ME

[t∙rok-1]

1,05∙10-3

8,39∙10-5

5,04∙10-4

1,08∙10-4

C6H6

ME

[t∙rok-1]

3,02∙10-5

2,91∙10-6

1,74∙10-5

6,37∙10-6

C20H12

ME

[t∙rok-1]

3,68∙10-8

3,39∙10-9

2,04∙10-8

3,54∙10-9

S ohledem na charakter zdroje jsou navrženy obecné emisní limity dle přílohy č. 8 vyhlášky
č. 415/2012 Sb. pro porovnání.
Tab. 29 – Specifické emisní limity (kód 5.14. dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2015
TZL
20

Emisní limity [mg/m3]
NOx
500

CO
800

O2R [%]
17

Za účelem předcházení emisím znečišťujících látek obtěžujících zápachem a emisím tuhých
znečišťujících látek budou využívána opatření ke snižování emisí těchto látek např. zakrytování všech
přepravních cest a dopravníků horké směsi, odsávání odpadních plynů ze zásobníků asfaltu
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k omezování emisí pachových látek, zaplachtování přepravních vozidel, opatření pro skladování
prašných materiálů apod.
Rychlost rozptylu znečišťujících látek emitovaných zdrojem závisí na rychlosti větru a intenzitě
termické turbulence, která závisí na změně teploty vzduchu s měnící se výškou, tj. na termické
stabilitě atmosféry. Z větrné růžice vyplývá, že nejčastěji se vyskytuje v lokalitě Blučina severozápadní
vítr s četností 22,74 % a jihovýchodní s četností 17,50 %.
V rámci rozptylové studie byly zvoleny referenční body reprezentující obytné zástavby v předmětné
lokalitě.
Tab. 30 - Referenční body reprezentující obytné zástavby v předmětné lokalitě
Číslo referenčního
bodu
2000
2001
2002
2003
2004

Název referenčního bodu
Rodinný dům, č. p. 690
Objekt k bydlení, č. p. 488
Objekt k bydlení, č. p. 106
Rodinný dům, č. p. 584
Objekt k bydlení, č. p. 304

xr

yr

zr

l

[m]
-596434
-596748
-596877
-597477
-596847

[m]
-1177031
-1177096
-1176432
-1176413
-1176781

[m]
209
215
185
183
200

[m]
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

Obr. 7 – Referenční body v nepravidelné síti bodů

Následně je uvedeno hodnocení příspěvků záměru k imisním koncentracím vybraných znečišťujících
látek. Metodika je založena na porovnání imisní rezervy (IR) včetně ještě povoleného počtu
překročení imisního limitu (RoL) s vypočtenými nejvyššími příspěvky (max c) a dobou překročení
imisního limitu (TR). Hodnota TR udává počet hodin s překročením koncentrace cR za rok a lze ji
přepočtením na dny za rok porovnávat s hodnotou RoL (pouze v případě, že maximální denní
koncentrace převyšuje hodnotu cR). Imisní rezerva (IR) je definována jako rozdíl imisního limitu (IL)
a imisní pozadí lokality (IP) a jako rozdíl povoleného počtu překročení imisního limitu (TE) a počtu
překročení imisního limitu (VoL).
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Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci prachových částic frakce PM10
Pro prachové částice frakce PM10 je stanoven zákonem č. 201/2012 Sb. imisní limit vyhlášený
pro ochranu zdraví lidí jako aritmetický průměr v hodnotě 50 μg/m3 pro 24hodinovou koncentraci
s přípustnou četností překročení 35x za kalendářní rok a 40 μg/m3 pro průměrnou roční koncentraci.
Tab. 31 - Hodnocení příspěvků k imisní koncentraci PM10
Doba koncentrací
3

Maximální

Maximální

Průměrná

hodinová

denní

roční

50

40

Imisní limit

IL

[μg/m ]

-

Povolený počet překročení

TE

[počet překročení IL]

-

35

-

Imisní pozadí lokality

IP

[μg/m3]

-

44,1

24,1

VoL

[počet překročení IL]

-

-

-

Imisní rezerva

3

IR

[μg/m ]

-

5,9

15,9

RoL

[počet překročení IL]

-

-

-

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA – Stav A
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

2,612

0,364

0,015

Číslo referenčního bodu

-

-

2001

2001

2000

Podíl imisního limitu

PIL

[%]

-

0,73

0,04

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

-

0

-

-

ANO

ANO

25,785

7,189

0,015

2000

2000

2000

Plnění imisního limitu po realizaci záměru

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA – Stav B
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

Číslo referenčního bodu

-

-

Podíl imisního limitu

PIL

[%]

-

14,38

0,04

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

-

1,4

-

1)

Plnění imisního limitu po realizaci záměru
NE
ANO
Pozn. 1): Provozem recyklační linky stavebních odpadů by při vypouštění tuhých znečišťujících látek frakce PM10
byla překročena hodnota imisního limitu 50 μg/m 3 pro maximální 24 hodinovou koncentraci, avšak s ohledem
na výslednou dobu překročení imisního limitu (max. 1,4 hod za kalendářní rok při provozu předmětných zdrojů
v referenčních bodech předmětné lokality, reprezentujících obytnou zástavbu nebo jiná významná místa) lze
předpokládat, že by nedošlo k překročení přípustné četnosti překročení imisního limitu 35x za kalendářní rok
(s ohledem na 36. nejvyšší hodnotu 24 hodinové průměrné koncentrace PM10 v kalendářním roce na úrovni
44,1 μg/m3)

Na základě výpočtů příspěvků k imisní koncentraci prachových částic frakce PM10 lze vyvodit závěr,
že provozem záměru nedojde k překračování imisního limitu stanoveného pro 24hodinovou
průměrnou koncentraci PM10 a pro průměrnou roční koncentraci PM10. Výsledný příspěvek k imisní
koncentraci PM10 je hodnotou, o kterou dojde vlivem realizace záměru k navýšení stávajícího
imisního pozadí lokality. Ve sledovaných referenčních bodech předmětné lokality, reprezentujících
obytnou zástavbu nebo jiná významná místa, může provozem záměru dojít k:
Stav A
• příspěvku až 0,364 μg/m3 pro 24hodinovou průměrnou koncentraci PM10 (referenční bod
č. 2001), tj. navýšení až o 0,73 % imisního limitu, bez výsledného překročení imisního limitu resp.
přípustné četnosti překročení imisního limitu 35x za kalendářní rok.
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Stav B
• příspěvku až 7,189 μg/m3 pro 24hodinovou průměrnou koncentraci PM10 (referenční bod
č. 2000), tj. navýšení až o 14,38 % imisního limitu, bez výsledného překročení imisního limitu
resp. přípustné četnosti překročení imisního limitu 35x za kalendářní rok.
dobu překročení u PM10 je nutné brát s rezervou, neboť vypočtená výsledná hodnota
představuje teoreticky nejvyšší imisní příspěvek, který by mohl během provozu nastat. Jedná
se o situaci, kdy jsou skloubeny nejméně příznivé rozptylové podmínky s maximální možnou
emisí a směrem větru, které v daném roce vůbec nemusejí nastat. Mimo jiné vypočtené hodnoty
odpovídají provozu zdroje emisí na maximální výkon (tj. 120 t/hod, 960 t/den), k čemuž
pravděpodobně nebude docházet. Na výsledné maximální hodnoty (hodinová i denní maxima)
je tedy třeba pohlížet jako na hodnoty, které odrážejí teoreticky nejhorší možnou situaci.
Stav A+B
• příspěvku až 0,015 μg/m3 pro průměrnou roční koncentraci PM10 (referenční bod č. 2000),
tj. navýšení max. o 0,04 % imisního limitu, bez výsledného překročení imisního limitu.
Za relativně vypovídající hodnoty znečištění ovzduší lze považovat průměrné roční příspěvky
k imisním koncentracím PM10, které charakterizují provoz areálu s ohledem na jeho časové využívání.
Tyto koncentrace jsou na základě výsledků zanedbatelné, a proto lze předpokládat, že provozem
záměru nebude negativně ovlivňováno zdraví lidí v předmětné lokalitě.

Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci prachových částic frakce PM2,5
Pro prachové částice frakce PM2,5 je stanoven zákonem č. 201/2012 Sb. imisní limit vyhlášený
pro ochranu zdraví lidí jako aritmetický průměr v hodnotě 20 μg/m3 pro průměrnou roční
koncentraci.
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Tab. 32 - Hodnocení příspěvků k imisní koncentraci PM2,5
Doba koncentrací

Maximální

Maximální

Průměrná

hodinová

denní

roční

3

Imisní limit

IL

[μg/m ]

-

-

20

Povolený počet překročení

TE

[počet překročení IL]

-

-

-

Imisní pozadí lokality
Imisní rezerva

3

IP

[μg/m ]

-

-

18,7

VoL

[počet překročení IL]

-

-

-

3

IR

[μg/m ]

-

-

1,3

RoL

[počet překročení IL]

-

-

-

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA – stav A
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

1,510

0,210

0,005

Číslo referenčního bodu

-

-

2001

2001

2000

Podíl imisního limitu

PIL

[%]

-

-

0,03

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

-

-

-

-

-

ANO

Plnění imisního limitu po realizaci záměru

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA – stav B
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

7,586

2,115

0,005

Číslo referenčního bodu

-

-

2000

2000

2000

Podíl imisního limitu

PIL

[%]

-

-

0,03

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

-

-

-

-

-

ANO

Plnění imisního limitu po realizaci záměru

Na základě výpočtů příspěvků k imisní koncentraci prachových částic frakce PM2,5 lze vyvodit závěr,
že provozem záměru nedojde k překračování imisního limitu stanoveného pro PM2,5.
Stav A+B
Ve sledovaných referenčních bodech předmětné lokality, reprezentujících obytnou zástavbu
nebo jiná významná místa, může provozem záměru dojít k navýšení stávající imisní koncentrace
až o 0,005 μg/m3 pro průměrnou roční koncentraci PM2,5 (referenční bod č. 2000), tj. navýšení
max. o 0,03 % imisního limitu, bez výsledného překročení imisního limitu. Za relativně vypovídající
hodnoty znečištění ovzduší lze považovat průměrné roční příspěvky k imisním koncentracím PM2,5,
které charakterizují provoz areálu s ohledem na jeho časové využívání. Tyto koncentrace jsou
na základě výsledků zanedbatelné, a proto lze předpokládat, že provozem záměru nebude negativně
ovlivňováno zdraví lidí v předmětné lokalitě.

Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci oxidu dusičitého - NO2
Pro oxid dusičitý je stanoven zákonem č. 201/2012 Sb. imisní limit vyhlášený pro ochranu zdraví lidí
jako aritmetický průměr v hodnotě 200 μg∙m-3 pro hodinovou koncentraci s přípustnou četností
překročení 18x za kalendářní rok a 40 μg∙m-3 pro průměrnou roční koncentraci.
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Tab. 33 - Hodnocení příspěvků k imisní koncentraci NO2
Doba koncentrací
3

Imisní limit

IL

[μg/m ]

Povolený počet překročení

TE

[počet překročení IL]

Imisní pozadí lokality
Imisní rezerva

3

Maximální

Maximální

Průměrná

hodinová

denní

roční

200

-

40

18

-

-

IP

[μg/m ]

-

-

19,1

VoL

[počet překročení IL]

-

-

-

3

IR

[μg/m ]

-

-

20,9

RoL

[počet překročení IL]

-

-

-

72,182

8,949

0,069

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA – stav A
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

Číslo referenčního bodu

-

-

2001

2001

2000

Podíl imisního limitu

PIL

[%]

36,1

-

0,17

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

-

-

-

-

-

ANO

10,234

2,538

0,069

2000

2000

2000

5,1

-

0,17

-

-

-

-

-

ANO

Plnění imisního limitu po realizaci záměru

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA – stav B
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

Číslo referenčního bodu

-

-

Podíl imisního limitu

PIL

[%]

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

Plnění imisního limitu po realizaci záměru

Na základě výpočtů příspěvků k imisní koncentraci oxidu dusičitého (NO2) lze vyvodit závěr,
že provozem záměru nedojde k překračování imisního limitu stanoveného pro průměrnou roční
koncentraci NO2. S ohledem na skutečnost, že hodnota krátkodobé (hodinové) koncentrace imisního
pozadí NO2 v předmětné lokalitě není k dispozici, nelze konstatovat nepřekračování imisního limitu
stanoveného pro hodinové koncentrace NO2 včetně přípustné četností jeho překročení. Výsledné
navýšení příspěvku k imisní koncentraci NO2 je hodnotou, o kterou dojde vlivem realizace záměru
k navýšení stávajícího imisního pozadí lokality. Ve sledovaných referenčních bodech předmětné
lokality, reprezentujících obytnou zástavbu nebo jiná významná místa, může provozem záměru
dojít k:
Stav A
• navýšení stávající imisní koncentrace až o 72,182 μg/m3 pro maximální hodinovou koncentraci
NO2 (referenční bod č. 2001), tj. navýšení max. o 36,1 % imisního limitu.
Stav B
• navýšení stávající imisní koncentrace až o 10,234 μg/m3 pro maximální hodinovou koncentraci
NO2 (referenční bod č. 2000), tj. navýšení max. o 5,1 % imisního limitu.
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Stav A+B
• navýšení stávající imisní koncentrace až o 0,069 μg/m3 pro průměrnou roční koncentraci NO2
(referenční bod č. 2000), tj. navýšení max. o 0,17 % imisního limitu, bez výsledného překročení
imisního limitu.
Za relativně vypovídající hodnoty znečištění ovzduší lze považovat průměrné roční příspěvky
k imisním koncentracím NO2, které charakterizují provoz areálu s ohledem na jeho časové využívání.
Tyto koncentrace jsou na základě výsledků zanedbatelné. Lze předpokládat, že provozem záměru
nebude negativně ovlivňováno zdraví lidí v předmětné lokalitě.

Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci oxidu uhelnatého - CO
Pro oxid uhelnatý je stanoven zákonem č. 201/2012 Sb. imisní limit vyhlášený pro ochranu zdraví lidí
jako aritmetický průměr v hodnotě 10 mg∙m-3 (10 000 μg∙m-3) pro maximální denní osmihodinový
průměr. Údaje o znečištění ovzduší oxidem uhelnatým v předmětné lokalitě nejsou k dispozici.
Tab. 34 - Hodnocení příspěvků k imisní koncentraci CO
Doba koncentrací
3

Imisní limit

IL

[μg/m ]

Povolený počet překročení

TE

[počet překročení IL]

Maximální

Maximální

Průměrná

8mi hodinová

denní

roční

10 000

-

-

-

-

-

95,317

11,818

0,103

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA – stav A
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

Číslo referenčního bodu

-

-

2001

2001

2000

Podíl imisního limitu

PIL

[%]

0,95

-

-

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

-

-

-

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA – stav B
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

1,730

0,429

0,103

Číslo referenčního bodu

-

-

2000

2000

2000

Podíl imisního limitu

PIL

[%]

0,017

-

-

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

-

-

-

Jelikož hodnota maximální denní osmihodinové průměrné koncentrace imisního pozadí oxidu
uhelnatého (CO) v předmětné lokalitě není k dispozici, nelze konstatovat nepřekračování imisního
limitu stanoveného pro maximální denní osmihodinové průměrné koncentrace CO.
Stav A
Ve sledovaných referenčních bodech předmětné lokality, reprezentujících obytnou zástavbu
nebo jiná významná místa, může provozem záměru dojít k navýšení stávající imisní koncentrace
až o 95,317 μg/m3 pro maximální denní osmihodinovou průměrnou koncentraci CO (referenční bod
č. 2001), tj. navýšení max. o 0,95 % imisního limitu.
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Stav B
Ve sledovaných referenčních bodech předmětné lokality, reprezentujících obytnou zástavbu
nebo jiná významná místa, může provozem záměru dojít k navýšení stávající imisní koncentrace
až o 1,73 μg/m3 pro maximální denní osmihodinovou průměrnou koncentraci CO (referenční bod
č. 2000), tj. navýšení max. o 0,017 % imisního limitu.
Za relativně vypovídající hodnoty znečištění ovzduší lze považovat průměrné roční příspěvky
k imisním koncentracím CO, které charakterizují provoz areálu s ohledem na jeho časové využívání.
Tyto koncentrace jsou na základě výsledků zanedbatelné. Lze předpokládat, že provozem záměru
nebude negativně ovlivňováno zdraví lidí v předmětné lokalitě.

Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci benzenu - C6H6
Pro benzen je stanoven zákonem č. 201/2012 Sb. imisní limit vyhlášený pro ochranu zdraví lidí
jako aritmetický průměr v hodnotě 5 μg∙m-3 pro průměrnou roční koncentraci.
Tab. 35 - Hodnocení příspěvků k imisní koncentraci C6H6
Doba koncentrací
3

Maximální

Maximální

Průměrná

hodinová

denní

roční

Imisní limit

IL

[μg/m ]

-

-

5

Povolený počet překročení

TE

[počet překročení IL]

-

-

1,4

Imisní pozadí lokality
Imisní rezerva

3

IP

[μg/m ]

-

-

VoL

[počet překročení IL]

-

-

-

IR

[μg/m3]

-

-

3,6

RoL

[počet překročení IL]

-

-

-

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA – stav A
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

0,031

0,004

3,32·10-5

Číslo referenčního bodu

-

-

2000

2000

2000

Podíl imisního limitu

PIL

[%]

-

-

0,0006

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

-

-

-

-

-

ANO

0,0002

1,23·10-4

3,32·10-5

2002

2002

2000

Plnění imisního limitu po realizaci záměru

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA – stav B
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

Číslo referenčního bodu

-

-

Podíl imisního limitu

PIL

[%]

-

-

0,0006

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

-

-

-

-

-

ANO

Plnění imisního limitu po realizaci záměru

Na základě výpočtů příspěvků k imisní koncentraci benzenu (C6H6) lze vyvodit závěr, že provozem
záměru nedojde k překračování imisního limitu stanoveného pro průměrnou roční koncentraci C6H6.
Stav A+B
Ve sledovaných referenčních bodech předmětné lokality, reprezentujících obytnou zástavbu
nebo jiná významná místa, může provozem záměru dojít k navýšení stávající imisní koncentrace
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až o 3,32∙10-5μg/m3 pro průměrnou roční koncentraci C6H6 (referenční bod č. 2000), tj. navýšení max.
o 0,0006 % imisního limitu, bez výsledného překročení imisního limitu. Za relativně vypovídající
hodnoty znečištění ovzduší lze považovat průměrné roční příspěvky k imisním koncentracím C6H6,
které charakterizují provoz areálu s ohledem na jeho časové využívání. Tyto koncentrace jsou
na základě výsledků zanedbatelné. Lze předpokládat, že provozem záměru nebude negativně
ovlivňováno zdraví lidí v předmětné lokalitě.

Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci benzo(a)pyrenu - C20H12
Pro benzo(a)pyren je stanoven zákonem č. 201/2012 Sb. imisní limit vyhlášený pro ochranu zdraví lidí
jako aritmetický průměr v hodnotě 1 ng∙m-3 (0,001 μg∙m-3) pro průměrnou roční koncentraci.
Tab. 36 - Hodnocení příspěvků k imisní koncentraci C20H12
Doba koncentrací
3

Maximální

Maximální

Průměrná

hodinová

denní

roční

Imisní limit

IL

[μg/m ]

-

-

0,001

Povolený počet překročení

TE

[počet překročení IL]

-

-

-

Imisní pozadí lokality
Imisní rezerva

3

IP

[μg/m ]

-

-

0,0007

VoL

[počet překročení IL]

-

-

-

IR

[μg/m3]

-

-

0,0003

RoL

[počet překročení IL]

-

-

-

1,40·10-5

1,74·10-6

1,82·10-8

2000

2000

2000

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA – stav A
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

Číslo referenčního bodu

-

-

Podíl imisního limitu

PIL

[%]

-

-

0,002

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

-

-

-

-

-

ANO

5,98·10-7

1,48·10-7

1,82·10-8

2002

2002

2000

Plnění imisního limitu po realizaci záměru

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA – stav B
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

Číslo referenčního bodu

-

-

Podíl imisního limitu

PIL

[%]

-

-

0,002

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

-

-

-

-

-

ANO

Plnění imisního limitu po realizaci záměru

Na základě výpočtů příspěvků k imisní koncentraci benzo(a)pyrenu (C20H12) lze vyvodit závěr,
že provozem záměru nedojde k překračování imisního limitu stanoveného pro průměrnou roční
koncentraci C20H12.
Stav A+B
Ve sledovaných referenčních bodech předmětné lokality, reprezentujících obytnou zástavbu
nebo jiná významná místa, může provozem záměru dojít k navýšení stávající imisní koncentrace
až o 1,82∙10-8 μg/m3 pro průměrnou roční koncentraci C20H12 (referenční bod č. 2000), tj. navýšení
max. o 0,002 % imisního limitu, bez výsledného překročení imisního limitu. Za relativně vypovídající
55

Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

Areál výrobny stavebních hmot Blučina

hodnoty znečištění ovzduší lze považovat průměrné roční příspěvky k imisním koncentracím C20H12,
které charakterizují provoz areálu s ohledem na jeho časové využívání. Tyto koncentrace jsou
na základě výsledků zanedbatelné. Lze předpokládat, že provozem záměru nebude negativně
ovlivňováno zdraví lidí v předmětné lokalitě

Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci PAU
Pro polyaromatické uhlovodíky nejsou stanoveny imisní limity. Vypočtené imisní příspěvky u nejbližší
trvale obytné zástavby tedy s ohledem na ochranu venkovního ovzduší nelze porovnat s žádnou
hodnotou imisního limitu. Přesto byly v rámci rozptylové studie vytipovány jednotlivé látky
a proveden výpočet z důvodu vyhodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví.
Tab. 37 - Hodnocení příspěvků k imisní koncentraci PAU
Doba koncentrací

Maximální

Maximální

Průměrná

hodinová

denní

roční

3.68·10-5

4.56·10-6

3.19·10-8

2001

2001

2000

1.43·10-5

1.77·10-6

1.23·10-8

2001

2001

2000

1.06·10-6

1.31·10-7

9.17·10-10

2001

2001

2000

3.68·10-4

4.56·10-5

3.19·10-7

2001

2001

2000

5.98·10-4

7.42·10-5

5.18·10-7

2001

2001

2000

4.83·10-5

5.98·10-6

4.18·10-8

2001

2001

2000

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA – stav A
FLUORANTHEN
3

Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m ]

Číslo referenčního bodu

-

PYREN
3

Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m ]

Číslo referenčního bodu

-

BENZO(A)ANTHRACEN

Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

Číslo referenčního bodu

-

FLUOREN
3

Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m ]

Číslo referenčního bodu

-

PHENATHREN
3

Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m ]

Číslo referenčního bodu

-

ANTHRACEN
3

Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m ]

Číslo referenčního bodu

-

-

Pachová zátěž
Výrobna stavebních hmot pracuje s tekutým asfaltem při vyšších teplotách a z toho vyplývá,
že dochází k vývinu asfaltových par a jejich vstupu do ovzduší. Tyto páry se vyznačují typickým
zápachem. V rámci záměru lze pachové látky zaznamenat v souvislosti s asfaltem a asfaltovými
směsmi, tzn. transport horkého asfaltu z cisterny do zásobníku, odvětrávání zásobníků asfaltu,
míchačka směsi, nakládání hotové směsi do přepravního vozidla a přeprava horké směsi. Pachové
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látky se pohybují ve směru aktuálního větru a směr jejich toku významně ovlivňují překážky (budovy,
stěny, zapojená zeleň). V rámci technologie budou aplikována taková opatření, kterými budou
omezovány pachové látky. K úniku polycyklických aromatických uhlovodíků dochází při teplotě
nad 180 °C (některé zdroje uvádějí nad 200°C), k čemuž zde nedochází, neboť asfaltové hmoty jsou
ohřívány na max. 180°C. V rámci opatření bude zajištěno zakrytování přepravních cest a dopravníků
asfaltových hmot, v rámci dopravy asfaltu jsou využívány uzavřené cisterny s možností rekuperace
par II. stupně., vlastní nádrže jsou pak odvětrávány přes vodní filtr, kdy každá nádrž má svůj vlastní
filtr. Všechna opatření k omezení pachové zátěže jsou popsána v kapitole B.I.6.2 a tvoří nedílnou
součást záměru.
K vyloučení pochybností ovlivnění veřejné zdraví bylo k záměru vypracováno taktéž hodnocení vlivů
na veřejné zdraví, zpracované autorizovanou osobou RNDr. Irenou Dvořákovou. Cílem studie bylo
vyhodnotit dostupné údaje o stavu znečištění a hlučnosti v zájmové oblasti způsobeném příspěvky
záměru a posoudit tak možný vliv na zdraví obyvatel v území. Hodnocení je zaměřené na posouzení
vlivů záměru z hlediska znečištění ovzduší a hluku. Z hlediska znečištění ovzduší byly posouzeny
znečišťující látky jako suspendované částice PM10 a PM2,5 NOx resp. NO2, CO, benzen, benzo(a)pyren
a látky PAU.
Suspendované částice PM10 - Hodnoty pozadí v zájmovém území - roční hodnoty, jsou mírně
nad úrovní směrné hodnoty WHO pro PM10 – 20 µg/m3. Ohledně max. krátkodobých (24-hodinových)
koncentrací PM10 jsou hodnoty imisního pozadí pod úrovní doporučené zdravotně významné
hodnoty WHO pro PM10 - 50 µg/m3 dle Air Quality Guidelines (v případě pětiletí 2014 - 2018
na základě 36. nejvyšší denní koncentrace). Výsledky imisí v bodech zástavby byly vypočteny
na úrovni, která imisní situaci významně neovlivní s tím, že pro stav B platí : Provozem recyklační linky
stavebních odpadů by při vypouštění tuhých znečišťujících látek frakce PM10 byla překročena hodnota
imisního limitu 50 μg/m3 pro maximální 24-hodinovou koncentraci, avšak s ohledem na výslednou
dobu překročení imisního limitu (max. 1,4 hod. při provozu předmětných zdrojů v referenčních
bodech předmětné lokality, reprezentujících obytnou zástavbu nebo jiná významná místa) lze
předpokládat, že by nedošlo k překročení přípustné četnosti překročení imisního limitu 35x
za kalendářní rok (s ohledem na 36. nejvyšší hodnotu 24-hodinové průměrné koncentrace PM10
v kalendářním roce na úrovni 44,1 µg/m3).
Suspendované částice PM2,5 – Při hodnotě roční imisní koncentrace na úrovni 18,7 µg/m3
lze konstatovat překračování směrné hodnoty dle WHO – 10 µg/m3 s tím, že stávající koncentrace
se pohybují nad hodnotou cíle 3 dle Air Quality Guidelines. Údaje o imisním pozadí krátkodobých
(24-hodinových) koncentrací nejsou k dispozici. Stejně jako v případě PM10 výsledky výpočtů imisní
situaci významně neovlivní.
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Ke kvantitativnímu vyhodnocení rizika imisí PM10 a PM2,5 je možné také použít postup publikovaný
WHO v rámci programu CAFE (Clean Air for Europe) a v rámci projektu HRAPIE (Health Risks of Air
Pollution in Europe). Výpočet udává pro příslušný počet exponovaných obyvatel a jednotlivé
kategorie zdravotních ukazatelů přímo míru vlivu znečištěného ovzduší, tedy absolutní počet
zdravotních ukazatelů, který je možné přisoudit vlivu znečištěného ovzduší. Vliv znečištěného ovzduší
na úmrtnost je přitom třeba chápat tak, že není jedinou příčinou a uplatňuje se především
u predisponovaných skupin populace, tedy hlavně u starších osob a lidí s vážným kardiovaskulárním
nebo respiračním onemocněním, u kterých zhoršuje průběh onemocnění a výskyt komplikací
a zkracuje délku života. Jedná se tedy o počet předčasných úmrtí. Provedený kvantitativní odhad
zdravotního rizika spolehlivě dokládá, že imisní příspěvky jsou nízké a prakticky se neprojevují
ani v nejcitlivějších ukazatelích počtů dnů s příznaky, léčbou a omezenou aktivitou. Je třeba mít
na zřeteli, že provedené výpočty jsou vzhledem k mnoha nejistotám ve výchozích podkladech
i v odvození vlastních vztahů pouze hrubým odhadem skutečného stavu. Z hlediska interpretace
výsledků je třeba vycházet z předpokladu, že se jedná o komplexní riziko účinku znečištěného
ovzduší, které zahrnuje jak chronické účinky dlouhodobé imisní zátěže, tak i větší část akutních
účinků dočasných výkyvů imisních koncentrací škodlivin.
Oxidy dusíku, resp. NO2 – Hodnoty imisního pozadí v území nedosahují doporučené směrné hodnoty
40 µg/m3 (WHO, 2000). Vypočtené imisní příspěvky průměrných ročních koncentrací NO2 v bodech
obytné zástavby jsou uváděny velmi nízké a prakticky neovlivní stávající znečištění v dané
lokalitě - průměrná roční koncentrace NO2 v území se pohybuje na úrovni 19,1 µg.m-3) a nejvyšší
hodnota příspěvku v bodech zástavby byla vypočtena 0,069 µg/m3 (roční průměr), platí pro stav A i B.
K charakterizaci rizika akutních účinků NOx je možné použít porovnání s maximální 1-hod. koncentrací
200 µg/m3 (WHO, 2005) - opět stanovenou pro NO2, jako zdravotně významnou hodnotu. Zjištěné
nejvyšší imisní příspěvky provozu po realizaci záměru – 72,182 µg/m3 (stav A) a 10,234 µg/m3 (stav
B), 1-hod. koncentrace, jsou v referenčních místech o řád nižší než jsou koncentrace představující
zdravotní riziko - hodnoty kvocientu HQ jsou nižší než 1. Příspěvky záměru byly zjištěny nízké. Vliv
na veřejné zdraví není předpokládán.
Oxid uhelnatý, CO - Nejvyšší vypočtený imisní příspěvek 8-hod. koncentrací CO budoucího provozu je
95,317 µg/m3 (stav A) a 1,730 µg/m3 (stav B), což při porovnání s doporučenou směrnou hodnotou
10 mg/m3, WHO 2000, je údaj o několik řádů nižší; hodnoty HQ jsou nižší než 1. Příspěvky záměru
byly zjištěny nízké. Vliv na veřejné zdraví není předpokládán.
Benzen - V případě benzenu je hodnocení rizika založeno na prokázané karcinogenitě této látky
pro člověka a tedy bezprahovém působení na zdraví. Jednotka rizika pro benzen je udávána 6 x 10-6
pro 1 µg/m3 (WHO). Individuální celoživotní riziko pro znečištění ovzduší benzenem v zájmové
lokalitě v současné době bez realizace záměru (pozadí pětileté průměry 2014 - 2018) je možné
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vyjádřit rizikem 8,4 x 10-6, tedy max. 8 případů nádorového onemocnění na 1 mil. lidí při celoživotní
expozici, resp. za 70 let. Nejvyšší hodnota příspěvku provozu ve zvolených referenčních
bodech - 3,32 x 10-5 µg/m3 (roční průměr) znamená riziko 1,9 x 10-10, což je hodnota naprosto
zanedbatelná, která nemůže znamenat změnu výše vypočteného rizika, platí pro stav A i B.
Benzo(a)pyren - U benzo(a)pyrenu se opět posuzuje riziko karcinogenního působení. Jednotka rizika
pro B(a)P je uváděna 8,7 x 10-2 pro 1 µg/m3 (WHO). Individuální celoživotní riziko pro znečištění
ovzduší benzo(a)pyrenem v zájmové lokalitě v současné době (pozadí pětileté průměry 2014 - 2018)
je možné vyjádřit rizikem 6,1 x 10-5, tedy max. 6 případů nádorového onemocnění na 100 tis. lidí
při celoživotní expozici, resp. za 70 let. Nejvyšší hodnota příspěvku provozu ve zvolených
referenčních bodech - 1,82 x 10-8 µg/m3 (roční průměr) znamená riziko 1,6 x 10-9, což je hodnota
naprosto zanedbatelná, která nemůže znamenat změnu výše vypočteného rizika, platí pro stav A i B.
Polycyklické aromatické úhlovodíky PAU - U polycyklických aromatických uhlovodíků je hodnocení
rizika založeno na kvantifikaci míry karcinogenního rizika. Pro posouzení karcinogenních vlastností
celé směsi PAU v ovzduší se používá toxický ekvivalent B(a)P, který odráží skutečnost, že jednotlivé
PAU jsou různě silnými karcinogeny. Za základ vyjádření potenciálního karcinogenního rizika byl vzat
benzo(a)pyren a na základě experimentálních dat byly vypočteny hodnoty toxických ekvivalentových
faktorů (TEF) pro jednotlivé PAU. Vynásobením koncentrace každého zástupce PAU tímto faktorem je
po sečtení získána hodnota toxického ekvivalentu benzo(a)pyrenu směsi PAU. Imisní příspěvek PAU
z provozu obalovny, přepočtený na TEQ B(a)P, lze podle výsledku rozptylové studie ve výpočtových
bodech u nejbližší obytné zástavby předpokládat v úrovni do cca 1,96 x 10-8 µg/m3, což představuje
míru karcinogenního rizika 1,7 x 10-9, tedy max. 2 případy nádorového onemocnění na 1 mld. lidí
při celoživotní expozici, resp. za 70 let. Předpokládaný vliv provozu na zátěž obyvatel polycyklickými
aromatickými uhlovodíky z ovzduší je z hlediska zdravotních rizik naprosto zanedbatelný.
Hlukové zatížení
Záměr bude v době realizace i provozu zdrojem hlukového zatížení. Současně dojde k navýšení
dopravy na veřejných komunikacích. Dominantní zdroj hluku v okolí přestavuje dálnice D2, která je
od hranice předmětného areálu vzdálena cca 86 m.
Fáze výstavby
Záměr bude realizován výhradně v denní době mezi 7 – 21 hod. Nejbližší obytná zástavba se nachází
ve vzdálenosti cca 830 m od hranice areálu záměru. Je nutno podotknout, že areál výrobny se nachází
za kopcem od zástavby a bezprostředně kolem areálu je izolační zeleň. Vzhledem k tomu,
že demoliční, stavební a montážní práce v rámci realizace záměru budou probíhat přímo v areálu
výroby a jedná se o dočasné, časově omezené období, nepředpokládá se, že by se záměr významným
negativním způsobem projevil na hlukové situaci v lokalitě. Hlukovou situaci může ovlivnit také
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související doprava a stavební mechanizace. Ve fázi výstavby budou využívány: Autojeřáb AD 28,
autojeřáb AD 16, autojeřáb Liebher 40t, bagr UDS, bagr DH 112, bagr Menzimuck, nakladač Bobcat,
Tatra 815, návěsy Liaz, MAN, Mercedes, Volvo, tahač s kolovým přepravníkem, autodomíchávač,
svářečka, kompresor. Parkování použité mechanizace bude dočasně zajištěno v uzavřených
prostorech staveniště. Z hlediska související dopravy se předpokládá převážně nárazová doprava
spočívající v odvozu a dovozu materiálů, technologie a odvozu odpadů. Předpokládaný počet
pracovníků při výstavbě je 12 pracovníků.
Fáze provozu
Dominantním zdrojem hluku v lokalitě záměru je dálnice D2, která se nachází ve vzdálenosti cca 86 m
východně od hranice předmětného areálu. Jako zdroj hluku lze označit celý výrobní areál,
tedy zejména technologie výroby asfaltových směsí, drtící a třídící linka, vnitroareálová doprava
nákladních a osobních vozidel a využívání mobilních strojů při manipulaci s materiálem. Co se týká
technologie, jedná se především o hořák sušícího bubnu, pístový kompresor umístěný v místnosti
pod velínem, komínový ventilátor, transportéry pro dopravu kameniva a násypky kameniva. Dále se
může jednat o pohyb úklidového prostředku či skrápěcího stroje v uvažovaném počtu 1 NV za týden.
Doprava po příjezdné komunikace III/41611 z dálničního přivaděče by neměla mít za následek
nepřípustné zvýšení hlukového zatížení lokality v okolí záměru, neboť v bezprostřední blízkosti
výrobního areálu se nenachází žádné objekty určené k bydlení. Hluková studie nebyla provedena,
neboť na základě zkušeností a s ohledem na vzdálenost nejbližší obytné zástavby se nepředpokládá
ovlivnění obyvatel nad limity dané závaznými předpisy. Nicméně z hlediska hlukové zátěže byl
pro úplnost proveden výpočet hluku záměru z provozu jednotlivých zařízení v rámci areálu. Výpočet
je prováděn pomocí programu HLUK+, verze 13.01 Profi pro zdroje a to ve 3 metrech výšky a v denní
době, kdy je záměr provozován. Z důvodu předběžné opatrnosti byl výpočet proveden ve variantě
současného provozu obalovny a recyklační linky, i když ve skutečnosti tato situace nikdy nenastane,
neboť obě zařízení není možné provozovat současně z důvodu absence obsluhujících pracovníků.
Všechna zařízení budou využívána pouze v denní době.
Tab. 38 – Stacionární zdroje hluku

Zdroje hluku

Počet
(ks)

Hořák sušícího bubnu
Šroubový kompresor v
objektu
Komínový ventilátor
Kolový nakladač
Drtící zařízení

2

Třídící zařízení

Hladina akust.
výkonu
Lwa v dB(A)
65 dB

Hladina akust.
tlaku
Lp v dB(A)/ve
vzdálenosti
2

1

70 dB

2

1
1
1

70 dB
78 dB
95 dB

2
2
-

1

90 dB
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Umístění

Max. doba
provozu za
den
4 hod.

manipulační
plocha severní část
areálu
manipulační
plocha = jižní část
areálu

4 hod.
4 hod.
4 hod.
8 hod.
8 hod.
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Pro hodnocení byl využit nejbližší výpočtový bod charakterizující nejbližší obytnou zástavbu v podobě
obytného objektu vzdáleného 830 m od hranice areálu.
Tab. 39 - Výsledky výpočtu hlukové zátěže
Výp. bod

Výška

V1
3m
Zdroj: HLUK+, verze 13.01 profi

2020 po realizaci

Hygienický limit

LAeq,8h [dB]

LAeq,T[dB]

Překročení
hygienického limitu

13,5

50,0

NE

Obr. 8 – Zobrazení průběhu izofon ve výšce 3 m nad zemí – v denní době, Zobrazení: HLUK+, verze 13.01 Profi

Z tabulky výsledků a ze zobrazení izofon je patrné minimální ovlivnění stacionárním zdrojem hluku,
kdy příspěvek záměru je patrný zejména v blízkosti samotného umístění zařízení. U výpočtového
bodu se při zohlednění terénu a stávající zeleně vypočtené hodnoty nachází pod rozlišovací
schopností výpočtového programu. Hodnoty na úrovni limitu dosahuje záměr pouze v blízkosti
zařízení.
Na základě vyhodnocení potenciálního zdroje hluku provozovaných zařízení a s ohledem na stávající
dominantní zdroj hluku v lokalitě se nepředpokládá významné ovlivnění hlukem vlivem záměru
u nejbližšího chráněného venkovního prostoru. Během provozu bude dodržována technologická
kázeň a provoz zařízení bude probíhat pouze v denní době.
Hluková zátěž byla taktéž posouzena autorizovanou osobou z hlediska vlivů na veřejné zdraví.
Při obecné kvalitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku je možné orientačně vycházet
z prahových hodnot hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku v denní a noční době ve venkovním
prostředí, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část
populace s průměrnou citlivostí vůči účinkům hluku. Na základě provedeného modelového výpočtu
v konkrétním výpočtovém bodě lze vyslovit následující odborné předpoklady pro obyvatele v okolí
záměru: Výsledky výpočtu hlukové zátěže ze stacionárních zdrojů nebudou znamenat zatížení
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obyvatel v denní době a nelze očekávat nepříznivé účinky hluku na zdraví. Stacionární zdroje hluku
se nacházejí v bezpečné vzdálenosti od obytné zástavby. Provoz obalovny neovlivní významně
hlukovou situaci v zájmovém území.
V případě ukončení činnosti budou vlivy obdobné jako ve fázi výstavby záměru.
Vibrace a záření
Vibrace produkované v průběhu výstavby i provozu záměru lze charakterizovat jako lokálně
omezené. Jejich intenzita v žádném případě nedosáhne (při zajištění statické a dynamické
bezpečnosti objektu) hodnot, které by mohly mít jakýkoliv vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel
nejbližších obytných objektů v lokalitě Blučina. Doprava je obecně zdrojem otřesů, jejichž velikost
a charakter je dán typem vozidel, konstrukcí a stavem vozovky. Tyto otřesy působí na stavby
v blízkém okolí komunikací seismickými účinky. Významnou velikostí se projevují dopravní otřesy
ze silniční dopravy nejvýše do vzdálenosti několika metrů od místa vzniku. Vibrace dosahují frekvence
30 až 150 Hz a amplitudy několika desítek μm. Silniční provoz bude realizován po stávajících
veřejných kapacitně dostačujících komunikacích, kde je s těmito důsledky počítáno již při návrhu.
Tímto postupem by měl být vyloučen nepříznivý vliv na zdraví obyvatel v okolí silničních komunikací.
Působení technologických zdrojů nebo dopravy z provozu obalovny nebude zdrojem nadměrných
a významných vibrací pro okolí stavby.
Záměr není zdrojem elektromagnetického nebo radioaktivního záření.
B.III.2 Množství odpadních vod a jejich znečištění
Fáze výstavby
V době výstavby se nepředpokládá významný vznik odpadních vod. Vznikat budou pouze vody
splaškové ze sociálního zařízení využívaného pracovníky stavební firmy. Odvoz splaškových vod
je následně zajištěn na ČOV. Srážkové vody budou přirozeným způsobem zasakovány
na nezpevněných plochách v areálu. Stavitel bude dodržovat základní povinnosti v oblasti ochrany
vod před únikem látek závadných vodám a nebezpečných látek používaných na stavbě, včetně
pohonných hmot. Na místě bude umístěno pouze nezbytně nutné množství látek závadných vodám
a nebezpečných látek pro okamžitou spotřebu. V případě jejich dočasného uložení před využitím
budou v maximální možné míře využívány záchytné vany, nebo IBC kontejnery se zkouškou těsnosti,
mobilní kontejnery ke skladování s integrovanými záchytnými vanami apod. Pod vozidly a případnou
mechanizaci, které budou zůstávat v areálu v době výstavby, budou umisťovány v době mimo provoz
přenosné vany pro záchyt případných úkapů pohonných hmot.
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Fáze provozu
Při provozu záměru vznikají odpadní vody splaškové ze sociálního zařízení a dále mohou vzniknout
odpadní vody potenciálně kontaminované v důsledku postřiku koreb nákladních vozidel nebo úniku
závadných látek na manipulačních plochách. Nakládání s odpadními a dešťovými vodami je řešeno
následovně podle plochy využití.
Manipulační plochy (P1) – v případě manipulačních ploch přichází v úvahu kontakt se srážkovými
vodami z povrchového odtoku, které (dle normy ČSN 75 6551 - Odvádění a čištění odpadních vod
s obsahem ropných látek, čl. 4.6) nejsou odpadními vodami, ale existuje u nich riziko kontaminace
ropnými látkami. Z toho důvodu bude před jejich vypouštěním do retenční nádrže umístěn
zabezpečovací objekt ropných látek v podobě lapolu – gravitačně sorpčního odlučovače
s předřazenou rozdělovací komorou plnící i funkci sedimentační jímky určenou na kaly. Jedná
se o plastovou sestavu například typu GSOL-5/20 s předřazenou rozdělovací komorou, která je
schopna vyčistit vody ve jmenovitém množství 5 l/s, při přívalovém dešti se jedná o průtok vod
k vyčištění v množství 20 l/s. Odlučovač je schopen vyčistit vody z ploch o velikosti 600 – 2 000 m2.
Vyčištěné dešťové vody budou dále zatrubněním svedeny do retenční nádrže, ve které budou volně
zasakovat do pískového podloží nebo budou čerpány do potrubního systému užitkové vody v areálu.
Výpočet množství dešťových vod z plochy P1
A p1 = 1500 m2 = 0,1500 ha
I = 150 l.s-1.ha
C = 0,8

Množství dešťových vod za 15minutový příval je 16,2 m3.

Qvp1 = c.Ap1.i = 0,8.0,1500.150 = 18 l.s-1

Roční úhrn srážek je 1 275 m3.

Ostatní plochy (P2) – představují plochy bez rizika kontaminace ropnými látkami. Srážkové vody
z těchto ploch jsou sváděny systémem dešťové kanalizace bez nutnosti osazení zabezpečovacího
objektu ropných látek do retenční nádrže. Jedná se o dešťové vody ze zpevněných ploch užívaných
jako komunikace a skládky. Vody budou svedeny příčným spádem (min. 1% spád) do nezpevněných
ploch na hranici areálu a tam budou volně zasakovány, přebytek bude odváděn do retenční nádrže
a do vsaku. Vody budou před jejich vypouštěním do retenční nádrže zbaveny hrubých nečistot
v šachtě s kalovým prostorem.
Výpočet množství dešťových vod z plochy P2
A p1 = 13542 m2 = 1,3542 ha
I = 150 l.s-1.ha
C = 0,8

Množství dešťových vod za 15minutový příval je 146,0 m3.

Qvp1 = c.Ap1.i = 0,8.1,3542.150 = 162,5 l.s-1

Roční úhrn srážek je 11 510 m3.
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Plochy se zelení (P3) - srážkové vody jsou bez rizika kontaminace ropnými látkami a budou přirozeně
zasakovány v zatravnění či humózní vrstvě. Přebytek cca 5 % vod bude odveden do retenční nádrže.
Výpočet množství dešťových vod z plochy P3
A p1 = 5905 m2 = 0,5905 ha
I = 150 l.s-1.ha
Množství dešťových vod za 15minutový příval je 4,0 m3.

C = 0,05
Qvp1 = c.Ap1.i = 0,05.0,5905.150 = 4,4 l.s-1

Roční úhrn srážek je 5 019 m3.

Plochy technologické (P4) – jde o plochy o výměře 110 m2, ze kterých budou dešťové vody svedeny
přes samostatné uliční vpusti do podzemní železobetonové nebo plastové jímky o užitném objemu
cca 10 m3, která bude sloužit jako jímka záchytná. Vody budou vyváženy a odborně likvidovány
na průmyslové ČOV mimo areál. Plocha bude zastřešena a opláštěna pro eliminaci dešťového spadu.
Výpočet množství dešťových vod z plochy P4
A p1 = 110 m2 = 0,0110 ha
I = 150 l.s-1.ha
Množství dešťových vod za 15minutový příval je 1,5 m3.

C = 1,0
Qvp1 = c.Ap1.i = 1,0.0,011.150 = 1,7 l.s-1

Roční úhrn srážek je 94 m3.

Tab. 40 – Přehled množství dešťových vod
Roční úhrn srážek

Množství dešťových vod za 15minutový příval

P1 - manipulační

18,0 l/s

16,2 m3/15min

P2 - ostatní

162,5 l/s

146,0 m3/15min

P3 - se zelení

4,4 l/s

4,0 m3/15min

P4 - technologické

1,7 l/s

1,5 m3/15min

186,6 l/s

167,7 m3/15min

Plochy

Celkem

Dešťové vody ze střech objektů budou svedeny do retenční nádrže.
Splaškové vody ze sociálního zařízení budou svedeny do jímky na vyvážení o užitném objemu
cca 15 m3, která bude pravidelně vyvážena a ČOV (v cyklu 12 – 14 dnů). V rámci záměru bude dále
realizována jímka na kontaminované odpadní vody o kapacitě 10 m3, která je umístěna v blízkosti
lávky postřiku koreb. Následně budou tyto odpadní vody předávány oprávněné osobě a odváženy
na ČOV. V obou případech se jedná o podzemní jímky, na kterých budou prováděny zkoušky těsnosti
dle platných právních předpisů.
Fáze ukončení provozu
V případě ukončení provozu budou veškeré odpadní vody odvezeny na nejbližší čistírnu odpadních
vod. V případě demontáže technologie či provádění demoličních prací budou prováděny tak,
aby nemohlo dojít k ohrožení jakosti povrchových či podzemních vod.
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B.III.3 Kategorizace a množství odpadů
Fáze výstavby
V době realizace záměru mohou vznikat především stavební a demoliční odpady. Přesné složení
odpadů není možné předem stanovit – uvedené odpady v tabulce tedy nejsou závaznými údaji,
ale pouze odhadem a výčtem možných odpadů při realizaci vznikajících. S odpady bude nakládáno
podle jejich skutečných vlastností, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. a platnými prováděcími
předpisy v aktuálním znění. Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných vlastností. Přednostně
budou využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití.
Tab. 41 - Přehled odpadů vznikajících při realizaci záměru
Kód
odpadu

Název

Kategorie

Nakládání

O
O
O
O
O
O

Skládka NO
Regenerace
Recyklace
Recyklace
Recyklace, kompostování
Recyklace
Spalovna
Recyklace

N

Spalovna NO

N

Spalovna NO

O

Recyklace

O

Recyklace

O

Recyklace, kompostování

17 02 01

Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky /dále i NL/
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly
Obaly obsahující zbytky NL nebo obaly těmito látkami
znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a
ochranné oděvy znečištěné NL
Beton
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuvedené pod číslem
17 01 06
Dřevo

17 02 02

Sklo

O

Recyklace

17 02 03

Plasty

O

Recyklace

17 04 05

Železo, ocel

O

Recyklace

17 04 11
17 05 04

Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují
nebezpečné látky
Stavební materiály obsahující azbest
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a
17 06 03
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Uliční smetky
Kal ze septiků a žump

O
O

Recyklace
Recyklace

N

Skládka NO

N

Skládka NO

O

Spalovna

O

Recyklace

O
O
O
O

Kompostování
Skládka KO
Skládka KO
Specializovaná firma

08 01 11
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 06
15 01 07
15 01 10
15 02 02
17 01 01
17 01 07

17 06 03
17 06 05
17 06 04
17 09 04
20 02 01
20 03 01
20 03 03
20 03 04

N

Ve fázi realizace se předpokládá vznik odpadu zejména z bouracích a stavebních prací, jehož množství
nelze v tuto chvíli přesně vyčíslit. Bude se jednat většinou o odpad bez obsahu nebezpečných látek
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(směs betonu, železo, ocel, dřevo, směs stavebních odpadů apod.). Odpad bude likvidován v souladu
s platnou legislativou společností provádějící stavební a bourací práce. Při odstraňování stavby
nebo údržbě stavby bude dodržen postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály
určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla
zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Před podáním žádosti o povolení
k odstranění stavby bude provedena důkladná prohlídka prostor dotčených objektů mimo jiné
osobou pověřenou k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů za účelem vymezení částí stavby,
které se stanou po odnětí ze stavby nebezpečnými odpady nebo mohou být zdrojem vzniku
nebezpečných odpadů. Během prohlídky bude dále identifikován vzniklý stavební odpad a odpad
z demolic a následně budou specifikovány postupy rozebrání a demolice. To sestává z identifikace
všech odpadových materiálů, které vzniknou při demolici, s určením množství, kvality a umístění
v rámci stavby. V případě staveb, v nichž by byl obsažen azbest, se zajistí provádění dozoru osobou,
která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu.
Vybourané stavební a demoliční odpady obsahující azbest budou neprodleně po vzniku zabaleny
do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů, označeny, a předány
do zařízení pro nakládání s odpady. Případně vzniklé nebezpečné odpady budou umístěny
v zabezpečených nádobách nebo obalech tak, aby škodliviny obsažené v odpadech nemohly unikat
do okolního prostředí. V případě jejich náhodného výskytu budou tyto odpady shromážděny
v zabezpečeném zakrytém kontejneru s nepropustným dnem a stěnami, který zabezpečí odpady
před jejich nežádoucím únikem do okolního prostředí nebo vniknutí dešťových vod do odpadu.
Odpady budou následně předány do zařízení určeného pro nakládání s odpady k zákonnému využití
nebo odstranění

podle

skutečných

vlastností

odpadu.

Vznikající

ostatní

odpady

budou

před odvezením na místo jejich dalšího využití nebo odstranění (podle skutečné kvality)
shromažďovány v zabezpečeném kontejneru na volném prostranství u provozně sociálního objektu.
V provozovně bude zajištěno oddělené soustřeďování komunálního odpadu a jeho shromažďování
v zakrytých nádobách tak, aby nemohlo dojít k vniknutí dešťových vod do nádob. Všechny odpady
budou shromažďovány vytříděné podle druhů.
Navržené shromažďování odpadů je odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu životního
prostředí. Odpady budou předány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob
budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude zaznamenáno
v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo Evidenčním listem pro přepravu
nebezpečných odpadů.
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Fáze provozu
Ke shromažďování odpadů budou v areálu k dispozici sběrné nádoby podle druhu odpadu. V případě
odpadů nebezpečných se bude jednat o vyhrazené kryté a zabezpečené místo. Nádoby budou
vhodně voleny tak, aby nemohlo dojít k úniku závadných látek. S odpady bude nakládáno podle jejich
skutečných vlastností, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. a jeho prováděcími předpisy
v aktuálním znění. Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných vlastností. Přednostně budou
využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití. Při provozu záměru mohou vznikat
následující odpady.
Tab. 42 - Přehled odpadů vznikajících při provozu záměru
Kód
odpadu

Název

Kategorie

Nakládání

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla
Skládka NO, spalovna NO,
N
nebo jiné nebezpečné látky /dále i NL/
regenerace
13 01 13 Jiné hydraulické oleje
N
Recyklace, spalovna NO
13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje
N
Skládka, regenerace
13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje
N
Recyklace, spalovna NO
Obaly obsahující zbytky NL nebo obaly těmito látkami
15 01 10
N
Skládka NO
znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a
15 02 02
N
Skládka NO
ochranné oděvy znečištěné NL
16 07 08 Odpady obsahující ropné látky
N
Spalovna NO
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
O
Skládka, recyklace
17 04 05 Železo a ocel
O
Recyklace
17 04 07 Směsné kovy
O
Recyklace
20 01 01 Papír a lepenka
O
Recyklace
20 01 21 Zářivky a jiný odpad s obsahující Hg
N
Zpětný odběr
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
O
Kompostování
20 03 01 Směsný komunální odpad
O
Skládka KO
20 03 03 Uliční smetky
O
Skládka KO
20 03 04 Kal ze septiků a žump
O
Specializovaná firma
Pozn.: Odpady týkající se autoparku jsou uvedeny pro úplnost, v uvažovaném záměru se nepočítá s opravami,
údržbou, garážováním a mytím. V areálu výrobny je navrženo celkem 6 parkovacích míst pro osobní automobily
a nakladač. Zařízení výrobny bude vybaveno jedním velkokapacitním nakladačem s čelní lžící.
08 01 11

Nebezpečné odpady budou umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech tak, aby škodliviny
obsažené v odpadech nemohly unikat do okolního prostředí. V případě jejich výskytu budou
tyto odpady shromážděny v zabezpečeném zakrytém kontejneru s nepropustným dnem a stěnami,
který zabezpečí odpady před jejich nežádoucím únikem do okolního prostředí nebo vniknutí
dešťových vod do odpadu. Odpady budou následně předány do zařízení určeného pro nakládání
s odpady k zákonnému využití nebo odstranění podle skutečných vlastností odpadu.
Vznikající neznečištěné ostatní odpady budou před odvezením na místo jejich dalšího využití
nebo odstranění (podle skutečné kvality) shromažďovány v zabezpečeném kontejneru na volném
prostranství v kontejnerech, nebo místech k tomu určených. Směsný komunální odpad bude
shromažďován v zakryté nádobě tak, aby nemohlo dojít k vniknutí dešťových vod do nádoby.
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Všechny odpady budou shromažďovány vytříděné podle druhů. Navržené shromažďování odpadů je
odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu životního prostředí.
Odpady budou předány pouze do zařízení určeného pro nakládání s odpady. Předání bude
zaznamenáno v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo Evidenčním listem
pro přepravu nebezpečných odpadů.
V rámci provozu obalovny budou využívány odpady kategorie ostatní výhradně kódu 170302
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 (neosahující dehet). V posuzovaném záměru
se navrhuje technologicky standardní sestava obalovacího zařízení schopného zpracovat ve formě
částečné náhrady nových surovin druhotnou surovinu – asfaltový recyklát surovin. Použití
asfaltového recyklátu je možné použít pouze do některých vyráběných směsí určených na méně
dopravně náročné asfaltové kryty obnovovaných vozovek. Režim přijímání a využití odpadů v zařízení
bude realizován v souladu s ust. § 21 odst. 2 zákona o odpadech, v platném znění.
Fáze ukončení provozu
V případě, že by došlo k ukončení provozu, budou provedena všechna opatření v souladu s platnou
legislativou odpadového hospodářství. Veškeré odpady, náplně zařízení a jejich provozní kapaliny
budou ze zařízení vypuštěny a předány do zařízení určeného pro nakládání s odpady. S odpady bude
nakládáno podle jejich skutečných vlastností v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. v platném znění
a jeho prováděcími předpisy. Podle druhu a vlastností budou shromažďovány na příslušných místech,
v případě nebezpečných odpadů na příslušných místech a v nádobách se zabezpečením proti úniku.
Celý areál bude řádně uklizen a zabezpečen proti vniknutí neoprávněných osob. Veškeré záznamy
o předání odpadů budou řádně uchovány po dobu nezbytně nutnou v souladu s platnou legislativou.
B.III.4 Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Za havárii zdroje je považován nenadálý nebo neočekáváný stav, při němž bezprostředně a výrazně
vzrostou emise znečišťujících látek a zdroj nelze zpravidla regulovat ani zastavit běžnými technickými
postupy. Přestože záměr předpokládá nakládání s asfaltovými hmotami, které představují látky
závadné, záměr nepředstavuje významné riziko havárie s ohledem na předmět činnosti. Jak v případě
výstavby, tak provozu záměru lze za rizika uvažovat zejména dopravní nehody, požár či únik
závadných látek v důsledku poškození nádrží a skladovacích obalů.
▪ ovlivnění ovzduší – k ovlivnění ovzduší může dojít při poruše technologie obalovny. Při špatném
stavu či chybně řízeném procesu odprašování může dojít ke zvýšení emisí do ovzduší či pachové
zátěži. K tomuto stavu může dojít taktéž při poruše zařízení drcení nebo třídění, ale také
při poruše motorů, kdy může být do ovzduší vnášeno nadměrné množství škodlivin. Všechny
technologie je tak nutné udržovat v provozuschopném stavu a případné závady okamžitě
odstraňovat servisním zásahem. V případě poškození je nutné zařízení okamžitě odstavit
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do odstranění poruchy. Preventivně lze předcházet těmto stavům pravidelnou údržbou, zejména
výměnou

provozních

náplní,

filtrů

a

dalších

součástí.

Dále

budou

dodržována

technicko-organizační opatření ke snížení emisí a prašnosti, která jsou popsána v oznámení.
▪ hluk – ke zvýšení hlučnosti může dojít při technické poruše některé části technologie obalovny
či závadě na drtící a třídící lince. Tento stav bude lokálního charakteru a neprojeví se tak do větší
vzdálenosti u okolní zástavby. V případě nenadále situace dojde okamžitému odstavení
a servisnímu zásahu a napravení situace.
▪ únik látek závadných vodám a nebezpečných látek – obecně jsou příčinou znečištění technické
poruchy technologie, kdy dojde k porušení těsnosti zařízení, skladovacích nádrží, obalů látek
závadných vodám či nebezpečných látek, dále pak vnější vlivy, neodborné či zakázané manipulace
se závadnými látkami v místech, k tomu neurčených. S ohledem na charakter záměru se havárie
spojené s únikem látek závadných vodám či nebezpečných látek nepředpokládají.
▪ poškození nádrží a skladovacích obalů a následný únik závadných látek – k úniku může dojít
vlivem nevhodné manipulace či porušení těsnosti nádrže, nebo její součásti (ventily apod.). Jímka
pod nádržemi je dimenzovaná dostatečným způsobem tak, aby zachytila nejméně objem největší
skladované nádrže. U asfaltových hmot navíc při úniku dochází k jejich rychlému tuhnutí. Stáčecí
místo je zakrytované a jejich prostor tvoří rovněž záchytnou vanu na úkapy. K výraznému úniku
do okolního prostředí by tak nemělo dojít. Dojde-li k úniku mimo zabezpečené prostory,
postupuje se v souladu s plánem opatření pro případ havárie.
▪ požár – v rámci areálu nejsou skladovány látky hořlavé. K požáru tak může dojít spíše vlivem
poruchy zařízení, elektrického zkratu, nedodržováním technicko-organizačních opatření apod.
V tomto případě dochází ke zvýšení úniku tuhých znečišťujících látek a zplodin hoření do ovzduší.
Je nutný okamžitý zásah hasicími prostředky a případné přivolání HZS.
• dopravní nehody a únik motorové nafty z manipulačního prostředku a vozidel – dopravní
nehody nesou riziko spojené nejvíce s únikem provozních kapalin a ropných produktů do okolí
nehody. Platí zde tedy stejná opatření jako výše uvedené pro únik látek závadných vodám
a nebezpečných látek. Pojezdové plochy v areálu jsou zpevněné a nemělo by tedy dojít i v případě
havárie k významné zátěži životního prostředí. V případě nehody na veřejných komunikacích
se postupuje v souladu s platnou legislativou a únik závadných látek (provozních hmot) je řešen
hasičským záchranným sborem.
Uvedená rizika jsou platná prakticky pro všechny fáze od výstavby (realizace), přes samotný provoz,
až do případného ukončení provozování. Pro celý areál bude zpracován Plán opatření pro případ
havárie (havarijní plán) v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., v platném znění, a areál bude vybaven
prostředky pro likvidaci případné havárie.
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B.III.5 Krajinný ráz / doplňující údaje
S ohledem na výšku zařízení a na skutečnost, že záměr je situován do přírodního parku Výhon, bylo
v rámci oznámení EIA zpracováno hodnocení vlivu na krajinný ráz, jež je součástí tohoto oznámení.
Hodnocení vlivu na krajinný ráz bylo zpracováno v září 2020 zpracovatelem Ing. Josefem Rusňákem.
V rámci hodnocení bylo pouze za účelem vizualizace použito srovnání s obalovnou společnosti
Obalovna Ostrava s.r.o. k čemuž uvádíme, že se jedná pouze o nastínění vzhledu předmětného
zařízení. Ze závěrů hodnocení vyplývá, že uvedený záměr mírně ovlivňuje několik pozitivních hodnot
krajinného rázu dotčeného krajinného prostoru, ale jeho vliv na krajinný ráz je slabý a únosný.
Zásadní pro hodnocení navržené stavby je fakt, že celý dotčený krajinný prostor je již v současnosti
zatížen

stavbami obdobného

charakteru, které

celé

krajinné

scéně

udávají charakter

zemědělsko-průmyslové krajiny. Nejedná se tedy o nové objekty technicistní povahy umístěné
do nenarušené harmonické krajiny, ale úpravu stávajících objektů. Z pohledu zachování hodnot
krajinného rázu ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny lze
konstatovat, že realizací stavby dojde pouze k místnímu posílení negativního projevu technicistních
staveb a tím k slabému snížení pozitivních hodnot krajinného rázu, což je z pohledu ochrany
krajinného rázu akceptovatelné.
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ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PŘEHLED NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ SE ZVLÁŠTNÍM
ZŘETELEM NA JEHO EKOLOGICKOU CITLIVOST

C.I.1 Zvláště chráněná území, přírodní parky
Záměr se nachází zcela mimo zvláště chráněná území a přírodní parky. Nezasahuje ani do žádné
z lokality NATURA 2000. K nejbližším evropsky významným lokalitám v širším okolí záměru patří
Rumunská bažantnice, vzdálená cca 1,0 km jihovýchodně od záměru, Nové hory ležící severozápadně
od záměru ve vzdálenosti více než 3,5 km, a Židlochovický zámecký park, který je vzdálena cca 4,5 km
jihozápadně od záměru. Žádná z těchto lokalit nebude záměrem ovlivněna. Z hlediska maloplošných
zvláště chráněných území se severozápadně od záměru nachází přírodní památka Nové hory vzdálená
cca 3,5 km, jihovýchodně přírodní památka Nosislavská zátočina, ležící cca 3,7 km od záměru. Areál
záměru navazuje na území přírodního parku Výhon.
C.I.2 Územní systém ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí
krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií – tj. podle rozmanitosti
potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě jejich prostorových vazeb
a nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridorů
a minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu krajiny a společenských limitů a záměrů určujících
současné a perspektivní možnosti kompletování uceleného systému (Míchal I., 1994). Dle zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je územní systém ekologické stability
krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů,
které udržují přírodní rovnováhu.
Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje existenci
druhů nebo společenstev rostlin a živočichů.
Biokoridor je část krajiny, která spojuje biocentra a umožňuje organismům přechody mezi biocentry.
Interakční prvky jsou základní stavební částí ÚSES na lokální úrovni. Jsou to ekologicky významné
krajinné prvky a ekologicky významná liniová společenstva, vytvářející existenční podmínky rostlinám
a živočichům, významně ovlivňující funkce ekosystémů krajiny.
Významnými krajinnými prvky (dále jen VKP) vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, podle ustanovení § 3b jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný
krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště
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nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné
plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Registrované významné krajinné prvky, tj. ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné
části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability.
Uzemní systém ekologické stability – vztaženo k záměru
V lokalitě umístění záměru se nenachází žádná nadregionální či regionální biocentra a neprochází zde
ani žádný biokoridor tohoto charakteru. Z platného Územního plánu Blučina vyplývá, že v nedalekém
okolí areálu jsou navrženy prvky územního systému ekologické stability, které byly navrženy
za účelem propojení stávajících prvků ÚSES jak v k.ú. Blučina, tak v okolních katastrálních územích.
Navržené i stávající prvky ÚSES se nacházejí na západní až jihozápadní straně od areálu v lokalitě
přírodního parku Výhon. Mezi nejbližší prvky patří regionální biokoridor RK 1510, v jehož rámci jsou
umístěny dvě biocentra lokálního významu (LBC 5 a LBC 6). Dále je nově navrženo lokální biocentrum
LBC 9 s lokálními biokoridory LBK 14 a LBK 145. Tato kostra navazuje na stávající místní biocentrum
LBC 4. V širším okolí se nacházejí další stávající nebo navržené prvky ÚSES, avšak s ohledem
na vzdálenost nemůžou být předmětným záměrem negativně dotčeny. Záměr investora nebude
přímo zasahovat do prvků územního systému ekologické stability a ani se nepředpokládá jeho vliv
na stávající ani navržené prvky územního systému ekologické stability.
Umístění záměru – areál
výrobny stavebních hmot

Obr. 9 – Výřez z návrhu ÚP Blučina, změna VII
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C.I.3 Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství
Záměr se nachází v průzkumném území Svahy Českého masívu se surovinou zemní plyn – ropa.
V těsné návaznosti na areál navazuje ložisko nevyhrazených nerostů s cihlářskou surovinou. V daném
ložisku probíhala dřívější povrchová těžba. Jiné oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních
bohatství se v blízkosti dotčeného území nenacházejí. V širší lokalitě záměru v rámci oblasti
průzkumného území se nachází četné množství dobývacích prostorů, chráněných ložiskových území
s výhradními ložisky, ložisek nevyhrazených nerostů, aj.
C.I.4 Staré ekologické zátěže
V místě záměru ani v celém katastrálním území není v systému evidence kontaminovaných míst
(SEKM) evidována žádná stará ekologická zátěž.

C.II

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU
PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY

C.II.1 Ovzduší a klimatické podmínky
Podle rozdělení E. Quitta z roku 1971, se zájmová lokalita
rozkládá v oblasti T4. Oblast T4 se vyznačuje velmi krátkým
a teplým jarem a podzimem, velmi dlouhým velmi suchým
a velmi teplým létem. Zima je velmi krátká, teplá a suchá
až velmi suchá.
Obr. 10 – Zařazení posuzované
klimatické oblasti dle E.Quitta
Tab. 43 - Klimatické ukazatele zájmové lokality
Klimatické ukazatele oblasti
Počet letních dnů ta rok

60- 70

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více

170 - 180

Počet mrazových dnů

100 - 110

Počet ledových dnů

30 - 40

Průměrná teplota v lednu

-2 - -3 °C

Průměrná teplota v dubnu

9 – 10 °C

Průměrná teplota v červenci

19 – 20 °C

Průměrná teplota v říjnu

9 – 10 °C

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

80 - 90

Srážkový úhrn ve vegetačním období

300 – 350 mm

Srážkový úhrn v zimním období

200 – 300 mm

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40 - 50

Počet jasných dnů v roce

40 - 60

Počet zamračených dnů v roce

110 - 120
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V následující tabulce jsou uvedeny srážkové úhrny za rok 2020 (operativní data) pro Jihomoravský
kraj za jednotlivé měsíce. Celkem za rok 2020 byl v Jihomoravském kraji srážkový úhrn 684 mm,
což je z hlediska dlouhodobého průměru 1981 – 2010 hodnota nadprůměrná (122 % normálu).
Tab. 44 – Srážkové úhrny za rok 2020 v mm
Měsíc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

14

36

24

13

66

142

72

87

75

101

21

33

Pro hodnocení stávající úrovně znečištění ovzduší v předmětné lokalitě jsou použity mapy úrovní
znečištění ovzduší v síti 1 x 1 km s klouzavými průměry koncentrací příslušných znečišťujících látek
za předchozích 5 let, zveřejněné na webových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.
Tab. 45 - Pětiletý průměr 2015 - 2019 ve čtvercové síti 1 x 1 km
Jednotka

Doba průměrování

Limitní hodnota

Pětiletý průměr
2015 – 2019

Arsen

[ng/m3]

1 kalendářní rok

6 ng.m-3

1,0

NO2

[μg/m3]

1 kalendářní rok

40 µg.m-3

17,8

SO2 M4

[μg/m3]

24 hodin

125 µg.m-3

11,1

Znečišťující látka

3

BZN

[μg/m ]
3

BaP

[ng/m ]
3

PM10 M36

[μg/m ]
3

1 kalendářní rok

-3

1,2

-3

0,6

5 µg.m

1 kalendářní rok

1 ng.m

24 hodin

-3

42,3

-3

22,9
17,8

50 µg.m

PM10

[μg/m ]

1 kalendářní rok

40 µg.m

PM2,5

[μg/m3]

1 kalendářní rok

20 µg.m-3

1 kalendářní rok

-3

5,7

-3

0,6

3

Olovo

[ng/m ]
3

Nikl

[ng/m ]
3

Kadmium

[ng/m ]

0,5 µg.m

1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

20 ng.m

-3

5 ng.m

0,2

Při srovnání výše uvedených hodnot s imisními limity v příloze č. 1, zákona č. 201/2012 Sb. lze
konstatovat, že v lokalitě záměru nedochází k překračování hodnot imisních limitů.
Tab. 46 - Přehled použitých zkratek znečišťujících látek
Arsen
NO2
SO2 M4
BZN
BaP
PM10 M36
PM10
PM2,5
Olovo

[ng/m3]

Arsen - roční průměrná koncentrace

3

NO2 - roční průměrná koncentrace

3

SO2 - 4. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace v kalendářním roce

3

Benzen - roční průměrná koncentrace

3

Benzo(a)pyren - roční průměrná koncentrace

3

PM10 - 36. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace v kalendářním roce

3

PM10 - roční průměrná koncentrace

3

PM2,5 - roční průměrná koncentrace

3

Olovo - roční průměrná koncentrace

3

[μg/m ]
[μg/m ]
[μg/m ]
[ng/m ]
[μg/m ]
[μg/m ]
[μg/m ]
[ng/m ]

Nikl

[ng/m ]

Nikl - roční průměrná koncentrace

Kadmium

[ng/m3]

Kadmium - roční průměrná koncentrace
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C.II.2 Voda
V dotčeném území záměru se nenachází
žádný povrchový tok. Území záměru je
odvodňováno menším bezejmenným tokem
(416410001600) vlévajícím se do recipientu
Štibořický potok a dále pak do Moutnického
potoka, který ústí do toku Litava (Cézava).
Území spadá do dílčího povodí Dyje, povodí
Dunaje. Celková délka toku Litava je 58,00
km a v obci Židlochovice ústí do toku řeky
Svratky.

Obr. 11 – Vodní poměry

Záměr spadá do hydrogeologického rajónu 2241 Dyjsko-svratecký úval, o celkové ploše 1 460,77 km2,
povodí Dunaje, skupiny rajonů Neogenní sedimenty vněkarpatských a vnitrokarpatských pánví,
s geologickou jednotkou terciérní a křídové sedimenty pánví. Mocnost souvislého zvodnění činí
15 - 50 m, hladina je volná s průlinovým typem propustnosti.
V dotčeném území se nenachází ochranná pásma vodních zdrojů. Nejbližší ochranná pásma vodních
zdrojů jsou vzdálena více než 3,8 km. Jedná se OPVZ Vranovice jímací vrty, ležící jihozápadně
od záměru, a Vojkovice vrt V4, J2, J3, J7, nacházející se západně od záměru. Záměr se nenachází
v žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
C.II.3 Horninové prostředí a půda
Krajinu v okolí záměru tvoří převážně zemědělská půda (orná půda). Podle půdní mapy ČR
se v lokalitě záměru nacházejí půdy typu černozem, jež jsou charakterizovány jako hlubokohumózní
půdy s černickým horizontem vyvinuté z karbonátových sedimentů. Jedná se o sorpčně nasycené
půdy s obsahem humusu 2,0 – 4,5 %, které se vytvořily v sušších a teplejších oblastech v podmínkách
ustického vodního režimu, ve výškovém stupni 1 – 3 ze spraší, písčitých spraší a slínů. Pouze
na temeni území Výhonu se nachází rozsáhlejší areál hnědozemí na spraších.
Záměr se nachází v nadmořské výšce přibližně 200 m n.m. Podle geomorfologického členění se řadí
lokalita do následujících částí:
Systém:

Alpsko-himalájský

Provincie:

Západní karpaty

Subprovincie:

Vněkarpatské sníženiny

Oblast:

Západní vněkarpatské sníženiny

Celek:

Dyjsko-svratecký úval

Podcelek:

Pracká pahorkatina
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Výhon

Jedná se o největší část Pracké pahorkatiny s nejvyšším bodem Výhon (355 m. n m.). Představuje
izolovanou vyvýšeninu omezenou výraznými svahy se sesuvy. Je tvořen neogenními usazeninami.
Jedná se o plochy polí, sadů a vinic. [Jaromír Demek a kol., Hory a nížiny].
C.II.4 Fauna a flóra
Plocha areálu je z větší části kryta zpevněnými plochami bez vegetačního krytu. Nezpevněné plochy
v areálu jsou porostlé převážně ruderálními porosty. Hojně se vyskytují druhy merlíků a lebed,
smetánka lékařská, řebříček obecný, zlatobýl kanadský, vratič obecný, aj. Hranici areálu tvoří
poměrně vzrostlý porost, ve kterém se vyskytují ořešák královský, smrk pichlavý, borovice, třešeň
ptačí, bříza, aj., z keřového patra svída krvavá, růže šípková, trnka obecná, apod.
V areálu lze nalézt běžné druhy hmyzu a hlodavců. Vzhledem k tomu, že areál je oplocen, není možná
migrace zvířat. S ohledem na předešlé využití území se nepředpokládá hnízdění ptáků v areálu, avšak
porost na hranici areálu může sloužit jako dočasné útočiště a úkryt.
Okolní pozemky od severní, přes západní až po jižní stranu jsou zemědělsky využívané. Část
severozápadních a jihozápadních pozemků je využívána jako vinohrad.
C.II.5 Obyvatelstvo
Obec Blučina se nachází cca 15 km jižně od Brna, v okrese Brno – venkov. Jedná se o vinařskou obec
ve Velkopavlovické vinařské podoblasti. První historická zmínka o obci Blučina pochází z roku 1240.
Podle Českého statistického úřadu bylo k datu 1. 1. 2020 v obci evidováno celkem 2 260 obyvatel.
Samotný záměr se nachází zcela mimo obytnou zástavbu. Velikost katastrálního území Blučina činí
cca 1667 ha.
C.II.6 Architektonické a jiné kulturní památky
V dotčené lokalitě záměru se nenacházejí žádné architektonické či jiné kulturní památky. V obci
Blučina lze jmenovat kostel Nanebevzetí Panny Marie, morový sloup, radnici na nám. Svobody
č.p. 119, náhrobek Marie Nebowitzké a boží muka umístěná ve vzdálenosti cca 0,67 km
severozápadně od záměru. V obci Židlochovice umístěné západně od záměru je evidováno také
několik kulturních památek, nejblíže umístěné jsou kamenný Sternův kříž a socha sv. Jana
Nepomuckého. Žádná z památek však nebude záměrem negativně ovlivněna. Lokalita záměru spadá
do území III. kategorie území archeologických nálezů. Jedná se tedy o území, které mohlo být
osídleno či jinak využíváno člověkem, ale výskyt archeologických nálezů nebyl dosud pozitivně
prokázán (pravděpodobnost výskytu je 50 %).
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ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI (Z HLEDISKA
PRAVDĚPODOBNOSTI, DOBY TRVÁNÍ, FREKVENCE A VRATNOSTI)

V následující části jsou uvedeny předpokládané vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí
a zdraví obyvatel, a to zejména na základě provedených doplňujících studií a informací uvedených
v předchozích částech. Vlivy se v některých fázích, zejména výstavby a provozu, prolínají a jsou tak
většinou uváděny souhrnně. Při hodnocení jsou zohledněna veškerá opatření, která jsou uvedena
v části B a jsou nedílnou součástí záměru.
D.I.1 Vliv na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Ovlivnění obyvatelstva realizací záměru je dáno několika dílčími vlivy. Jednak jsou to vlivy na životní
prostředí, které se mohou projevit zdravotními riziky pro obyvatele, a jednak jsou
to sociálně-ekonomické vlivy. Obecně jakákoliv lidská činnost méně či více tyto složky ovlivňuje,
a proto je důležité zaměřovat se při realizaci na opatření pro snížení vlivů na přijatelnou mez. Záměr
se nachází jihovýchodně od obce Blučina mimo obytnou zástavbu obce. Za potenciálně nejvíce
ohrožený objekt, lze považovat objekt k bydlení, který je umístěn severozápadně od lokality záměru
ve vzdálenosti cca 830 m.
Za relevantní negativní vlivy na obyvatelstvo v období realizace i provozu lze považovat zejména
možné navýšení znečištění ovzduší v důsledku realizačních prací, výrobní činnosti a v důsledku
související dopravy. Z hlediska vlivů na veřejné zdraví lze na základě zpracované rozptylové studie,
hlukové studie a zejména hodnocení vlivů na veřejné zdraví soudit, že příspěvky záměru k imisní
situaci hodnocených látek (škodlivin z provozu technologie výroby stavebních hmot, občasného
provozu drtící a třídící linky a s tím související manipulace a automobilové dopravy) byly v rozptylové
studii zjištěny nízké a nemohou znamenat změnu zdravotních rizik pro obyvatelstvo v území. Vliv
záměru na veřejné zdraví z hlediska ovzduší není předpokládán. Provoz obalovny asfaltových směsí
neovlivní významně hlukovou situaci v zájmovém území. Výsledky výpočtu hlukové zátěže
ze stacionárních zdrojů neznamenají zatížení obyvatel a nelze očekávat nepříznivé účinky hluku
na zdraví. Všechna zařízení budou využívána pouze v denní době. Nepředpokládá se, že by záměr měl
jiné vlivy na obyvatelstvo, a to včetně vlivů sociálně-ekonomických.
Záměr nepředstavuje významný negativní vliv na veřejné zdraví z hlediska ovzduší ani hlukové
zátěže. Potenciální vliv lze považovat za akceptovatelný.
Sociálně-ekonomické vlivy
Záměr spočívá v obnovení průmyslové výroby, která byla ještě donedávna v lokalitě provozována,
tudíž u obyvatel by měl být provoz areálu dobře známý. Přesto byly zvoleny způsoby řešení
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jednotlivých činností, které ovlivní obyvatele v co nejmenší míře. S ohledem na nejbližší obytnou
zástavbu lze konstatovat, že lokalita záměru je poměrně vhodně umístěná. Nad to je areál
od zástavby oddělen svahem a současně je ještě obklopen vzrostlou zelení, takže šíření emisí
a viditelnost záměru je částečně eliminována. Nepředpokládá se, že by záměr ovlivnil rozvoj území
nebo se podílel na ekonomické situaci zvyšováním nebo naopak snižováním cen nemovitostí.
Obnovení areálu nebude zdrojem sociálně-ekonomických vlivů, které by výrazně ovlivnily lokalitu
a zejména okolní části obcí.

D.I.2 Vliv na ovzduší a klimatické podmínky
Ve fázi realizace záměru lze očekávat zvýšení emisí do ovzduší, zejména TZL, vlivem bouracích,
zemních a stavebních prací a vlivem související dopravy. Pro fázi přípravy i realizace jsou uvedena
preventivní opatření k omezování vlivů na ovzduší a omezování pachové zátěže, jež jsou uvedena
v kapitole B.I.6.2. Tato opatření jsou nezbytnou součástí záměru. Vlivy ve fázi výstavby jsou časově
omezeny a lze předpokládat, že realizace záměru nebude trvat déle než 6 měsíců. S ohledem
na omezenou dobu trvání bouracích a zemních prací nebyla pro fázi realizace záměru vypracována
rozptylová studie, avšak lze říci, že při uplatnění navrhovaných opatření se nepředpokládá významné
zhoršení imisní situace v zájmové lokalitě. Vliv záměru ve fázi realizace nebude významný, bude
časově omezený a z hlediska ochrany zdraví akceptovatelný.
Pro hodnocení fáze provozu byla vypracována rozptylová studie, která posuzuje stávající imisní
situaci a vliv nových zdrojů znečišťování na kvalitu ovzduší. Rozptylová studie byla zpracována
autorizovanou osobou, Ing. Josefem Vraňanem, a je přílohou daného oznámení. Na základě
vypočtených hodnot imisních příspěvků k imisním koncentracím vybraných znečišťujících látek
a povaze posuzovaného záměru je názorem zpracovatele rozptylové studie, že:
•

při provozu recyklační linky stavebního odpadu může být překročena hodnota imisního limitu
50 μg∙m-3 pro maximální 24hodinovou koncentraci, avšak s ohledem na výslednou dobu
překročení imisního limitu (max. 1,4 hod/rok v referenčních bodech předmětné lokality,
reprezentující obytnou zástavbu nebo jiná významná místa) lze předpokládat, že by nedošlo
k překročení přípustné četnosti překročení imisního limitu 35x za kalendářní rok (s ohledem
na 36. nejvyšší hodnotu 24hodinové průměrné koncentrace PM10 v kalendářním roce na úrovni
44,1 μg∙m-3). Dodáváme, že doba překročení u PM10 je nutné brát s rezervou, neboť vypočtená
výsledná hodnota představuje teoreticky nejvyšší imisní příspěvek, který by mohl během
provozu nastat. Jedná se o situaci, kdy jsou skloubeny nejméně příznivé rozptylové podmínky
s maximální možnou emisí a směrem větru, které v daném roce vůbec nemusejí nastat. Mimo
jiné vypočtené hodnoty odpovídají provozu zdroje emisí na maximální výkon (tj. 120 t/hod,
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960 t/den), k čemuž pravděpodobně nebude docházet. Na výsledné maximální hodnoty
(hodinová i denní maxima) je tedy třeba pohlížet jako na hodnoty, které odrážejí teoreticky
nejhorší možnou situaci.
•

provozem posuzovaného záměru nebude ve sledovaných referenčních bodech, reprezentující
obytnou zástavbu nebo jiná významná místa, docházet k překračování imisních limitů tuhých
znečišťujících látek frakce PM2,5, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, benzenu, benzo(a)pyrenu,
a to včetně přípustných četností překročení, stanovených pro oxid dusičitý,

•

příspěvky k imisní koncentraci vybraných znečišťujících látek lze považovat za nevýznamné
s předpokladem přijatelného ovlivnění stávajících imisních charakteristik (pozadí),

•

součástí záměru není návrh opatření, zajišťujících zachování dosavadní úrovně znečištění ovzduší
(kompenzační opatření), neboť na základě ustanovení § 11 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb.
nejsou tato opatření pro předmětný záměr vyžadována.

Podle závěrů rozptylové studie a studie hodnocení vlivů na veřejné zdraví lze konstatovat, že záměr je
bez výraznějšího vlivu na zhoršení stávajícího stavu imisního zatížení ovzduší nad nejbližším územím
obytné zástavby a tím prokazatelně bez přímého zhoršujícího vlivu na veřejné zdraví.
S ohledem na časově omezenou dobu realizace záměru a s přihlédnutím na navržená opatření
eliminující vlivy, se nepředpokládá významné zhoršení imisní situace. Domníváme se, že vliv
záměru ve fázi realizace bude nevýznamný, časově omezený a přijatelný.
Pro fázi provozu záměru byla vypracována rozptylová studie a následně studie Hodnocení vlivů
na veřejné zdraví. S ohledem na závěry daných studií se domníváme, že záměr nebude mít
významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a jeho potenciální vlivy jsou přijatelné
a akceptovatelné.

Vlivy na klima a zranitelnost záměru vůči změně klimatu
Změnou klimatu se dle článku 1 Rámcové úmluvy Organizace spojených národů rozumí taková změna
klimatu, která je vázána přímo na lidskou činnost měnící složení globální atmosféry a která je vedle
přirozené variability klimatu pozorována za sledovatelný časový úsek. V České republice dochází
postupně podle Manažerského shrnutí Politiky ochrany klimatu ČR z roku 2017 ke dlouhodobému
snižování celkové agregované emise skleníkových plynů. Dominantní kategorií je přitom sektor
spalovacích procesů, tedy jak energetického, tak spalování paliv v dopravě. Snížení je dáno zejména
ústupem od fosilních paliv a jejich nahrazení šetrnějším způsobem, nebo obnovitelnými zdroji.
V současné době podle stávajících imisních charakteristik území nedochází v lokalitě k překračování
imisních limitů. Příspěvky samotného záměru by neměly významnou měrou působit na změnu
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klimatu. Příspěvek záměru k celkové produkci skleníkových plynů je minimální. Změna klimatu nemá
významný vliv na realizaci či provoz záměru.
S ohledem na výše uvedené se tedy nepředpokládá, že by se záměr projevil významným způsobem
sledovatelnou měrou na změně klimatu, a to jak na lokální, tak na globální úrovni. Samotná změna
klimatu nemůže záměr ovlivnit.

D.I.3 Vliv na hlukovou situaci a eventuální další fyzikální a biologické charakteristiky
S ohledem na vzdálenost nejbližší obytné zástavby nebyla vypracována hluková studie jak pro fázi
výstavby, tak ani pro fázi provozu záměru. Pro fázi provozu záměru byl proveden výpočet hlukového
zatížení vlivem provozu stacionárních zdrojů. Výpočet byl proveden v programu Hluk+, přičemž
do výpočtu byl zahrnut souběžný provoz výrobny živičných směsí i provoz recyklační linky,
která se však v lokalitě bude vyskytovat pouze několik dní cca 5krát do roku a její provoz bude
probíhat výhradně bez provozu obalovny. I přes tuto skutečnost, z výpočtu vyplývá, že se hluková
zátěž z provozu stacionárních zdrojů u nejbližšího objektu obytné zástavby neprojeví. U výpočtového
bodu se vypočtené hodnoty nachází pod rozlišovací schopností výpočtového programu. Doprava je
vedená mimo obytnou zástavbu obce a je v nejkratší možné trase vedena na dálnici D2, která je sama
o sobě dominantním zdrojem hlukového zatížení v lokalitě.
Nepředpokládá se, že by hluková zátěž z realizace záměru ovlivnila stávající hlukovou situaci
nadmíru významným způsobem a případné dočasné navýšení hluku po dobu nezbytně nutnou
při provádění stavebních a zemních prací lze považovat za akceptovatelné.
Ve fázi realizace by navržený záměr neměl mít významný negativní vliv na změnu hlukového
zatížení v posuzované lokalitě zejména díky vhodnému umístění a neměl by tak ovlivnit hlukovou
pohodu obyvatelstva v zájmové oblasti.
Vibrace
Vibrace mohou být patrné jak ve fázi realizace záměru vlivem prováděné demolice některých
stávajících objektů, provozem stavební a montážní techniky a vlivem související dopravy, tak ve fázi
provozu zejména vlivem související dopravy a provozem manipulačního prostředku. Vliv vibrací bude
patrný pouze v místě realizace záměru a vliv v žádném případě nebude patrný u obytné zástavby.
Při samotném provozu se nepředpokládá vznik vibrací, které by mohly nějakým způsobem ovlivňovat
okolí zájmové lokality. V úvahu připadá pouze působení vibrací vyvolané obslužnou dopravou
předmětného záměru v okolí využívaných komunikací mimo zastavěnou část obce Blučina. Vliv
vibrací je nevýznamný a zanedbatelný.
Vibrace nepředstavují významný negativní vliv na zájmovou lokalitu.
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D.I.4 Vliv na povrchové a podzemní vody
Při realizaci záměru bude odebírána voda z vodovodního řadu. Pitná voda pro pracovníky bude
dodávána balená. V době provozu nebude záměr představovat významné ovlivnění povrchových
či podzemních vod. Pitná voda bude odebírána z vodovodního řadu. Pro potřebu užitkové vody
budou využívány čisté či přečištěné vody srážkové, v případě jejich nedostatku bude využívána voda
ze stávající studny nebo vodovodního řadu. Samotný záměr je dostatečným způsobem zabezpečen
proti úniku nebezpečných látek a látek závadných vodám a měl být dostatečně zabezpečen
proti kontaminaci povrchových nebo podzemních vod.
Předložený záměr by měl být dostatečným způsobem zabezpečen proti úniku potenciálně
kontaminovaných vod. Při dodržení organizačně-technických opatření, by nemělo dojít
k negativnímu ovlivnění jakosti povrchových či podzemních vod oproti stávajícímu stavu. Realizací
záměru nedojde k lokálnímu ovlivnění odtokových poměrů a infiltrace srážek. Ovlivnění
povrchových a podzemních vod se nepředpokládá.
D.I.5 Vliv na horninové prostředí, přírodní zdroje a půdu
Záměrem nedojde ke změně využití území. Realizací ani provozem záměru nedojde k negativnímu
ovlivnění horninového prostředí ani přírodních zdrojů. Záměrem nedojde k záboru ZPF ani PUPFL.
Bude dbáno na preventivní opatření, která zamezí úniku látek závadným vodám do půdy.
Záměr nepředstavuje významně negativní vliv na horninové prostředí, přírodní zdroje ani půdu.
D.I.6 Vliv na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr se nachází ve stávajícím silně antropogenním, donedávna využívaném, areálu, kde
se nenacházejí významné druhy rostlin ani živočichů. V dotčeném území, zejména na jeho hranici,
se nacházejí běžné druhy zeleně a živočichů, zejména hmyzu. Vlivem záměru sice dojde k mírnému
zásahu do zeleně, který ovšem spočívá pouze v eliminaci poškozených jedinců a ruderálních druhů.
Nutno podotknout, že následně budou plochy doplněny vhodnou zelení, neboť je v zájmu investora
udržovat kolem svého areálu dostatek kvalitní zeleně, která plní mimo jiné funkci izolační. Výsadba
bude upřesněna v navazujících řízeních podle stupně poškození stávajících dřevin. Záměr nebude mít
vliv na biologickou rozmanitost ani ekosystémy. V širším okolí se nachází několik ploch se vzrostlou
zelení, které však nebudou žádným způsobem negativně zasaženy. Samotné území nespadá do žádné
zvláště chráněné oblasti, oblasti NATURA 2000 či jinak chráněného a biologicky cenného území.
Lokalita sousedí s přírodním parkem Výhon.
Vlivem realizace ani provozování záměru nedojde k negativnímu ovlivnění fauny, flóry a stávajících
ekosystémů. Záměrem nedojde k ovlivnění biologické rozmanitosti.
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D.I.7 Vliv na krajinu
Dotčený krajinný prostor je v případě záměru výrazně omezen vlivem průmyslově využívané oblasti.
Dotčený krajinný prostor je již v současnosti zatížen stavbami obdobného charakteru, které celé
krajinné scéně udávají charakter zemědělsko-průmyslové krajiny. Z pohledu zachování hodnot
krajinného rázu ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny lze
konstatovat, že realizací stavby dojde pouze k místnímu posílení negativního projevu technicistních
staveb a tím k slabému snížení pozitivních hodnot krajinného rázu, což je z pohledu ochrany
krajinného rázu akceptovatelné. Záměr nezasahuje do žádného zvláště chráněného území, ÚSES
či území historického nebo kulturního významu.
Především s ohledem na umístění záměru lze považovat jeho zásah do krajiny jako akceptovatelný
bez významného ovlivnění krajinného rázu a hodnot krajiny.
D.I.8 Vliv na majetek a kulturní památky
Záměr negativně nezasáhne žádné kulturní či architektonické památky, neboť se nachází uvnitř
stávajícího výrobního areálu, kde nejsou, a ani v jeho blízkosti, tyto památky evidované. Rovněž
nebude zasažen majetek jiných osob, než areál investora (mimo využívání komunikací).
Záměrem nedojde k žádnému negativnímu ovlivnění kulturních a architektonických památek,
či majetku jiných osob.

D.II ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
V následující části je shrnuto zhodnocení dle předchozích částí kapitoly D. U každého vlivu je uvedeno
hodnocení podle významnosti. Přeshraniční vlivy lze vyloučit s ohledem na umístění a charakter
záměru. V případě významného vlivu je část dále komentována. Hodnocení je založeno na následující
stupnici:
++

silný pozitivní vliv – záměr může pozitivně ovlivnit danou složku ŽP přímo či nepřímo,
ale s vysokou pravděpodobností a/nebo v širším území;

+

slabý pozitivní vliv – záměr může pozitivně ovlivnit danou složku ŽP přímo
či nepřímo, ale s nízkou pravděpodobností nebo pouze lokálně;

0

bez významného vlivu – záměr nebude představovat sledovatelné zhoršení stavu
životního prostředí, či jeho dané složky;

-

slabý negativní vliv – záměr může negativně ovlivnit danou složku ŽP přímo
či nepřímo, ale s nízkou pravděpodobností nebo pouze lokálně => záměr
akceptovatelný

s předpokladem

přijatelného

ovlivnění

životního

nebo s návrhem opatření pro omezení vlivu na životní prostředí;
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silně negativní vliv – záměr může negativně ovlivnit danou složku ŽP přímo
či nepřímo, ale s vysokou pravděpodobností a/nebo v širším území => nutnost
alternativního řešení nebo návrh kompenzačních opatření.

Tab. 47– Hodnocení vlivů záměru
Hodnocené vlivy

Hodn.

Hlavní důvody pro hodnocení
▪
▪
▪
▪

▪

Vlivy na ovzduší a klima

-

▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
Vlivy
na
hlukovou situaci
a eventuální
další
fyzikální
a biologické charakteristiky

0

▪
▪
▪

▪
▪
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné
zdraví

0

vhodné umístění s ohledem na obytnou zástavbu,
nárůst nákladní dopravy,
doprava směřována mimo zastavěné území obcí,
co nejkratší cestou na dálnici D2,
příspěvky záměru k imisní koncentraci vybraných
znečišťujících látek lze považovat za nevýznamné
s předpokladem přijatelného ovlivnění stávajících imisních
charakteristik (pozadí),
při stanovení emisí PM10 pro provoz recyklační linky lze
s ohledem na výslednou dobu překročení imisního limitu
předpokládat, že by nedošlo k překročení přípustné
četnosti překročení IL, doba překročení imisního limitu
pouze 1,4 hod. za kalendářní rok,
nedojde k překračování IL pro PM2,5, NO2, CO, benzenu
a benzo(a)pyrenu vč. přípustných četností překročení
pro NO2,
příspěvky k imisní situaci hodnocených látek nemohou
znamenat změnu zdravotních rizik pro obyvatelstvo. Vliv
záměru na veřejné zdraví se nepředpokládá,
aplikace opatření k omezování emisí a pachové zátěže,
areál je kryt zvlněním krajiny a vzrostlou zelení na hranici
areálu;
v rámci oznámení nebyly identifikovány významné
sledovatelné změny klimatu na lokální či globální úrovni;
na základě výše uvedeného nebylo zjištěno, že by záměr byl
významným zdrojem znečištění ovzduší, neboť jeho
příspěvky dle výpočtu a stávajícího imisního pozadí
v lokalitě nebudou mít významný vliv na veřejné zdraví.
vzdálenost nejbližšího citlivého receptoru cca 830 m,
dominantní zdroj hluku dálnice D2,
areál je kryt zvlněním krajiny a vzrostlou zelení na hranici
areálu;
všechna zařízení budou využívána pouze v denní době,
vedení dopravy mimo obytnou zástavbu obce na dálnici D2,
bez předpokladu sledovatelných změn hlukové zátěže
vlivem provozu zařízení v areálu u potenciálně ovlivněného
blízkého objektu.
oblast mimo zastavěnou část okolních obcí,
příspěvky k imisní situaci hodnocených látek (škodlivin
z provozu technologie výroby stavebních hmot, občasného
provozu drtící a třídící linky a s tím související manipulace
a automobilové dopravy) byly v rozptylové studii zjištěny
nízké a nemohou znamenat změnu zdravotních rizik
pro obyvatelstvo v území. Vliv záměru na veřejné zdraví
z hlediska ovzduší není předpokládán,
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▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
Vlivy na povrchové a podzemní
vody

0

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vlivy na
prostředí

půdu

a

horninové

0

▪
▪

Vlivy na faunu a flóru, biologickou
rozmanitost

0

bez nutnosti záboru ZPF, PUPFL,
realizace uvnitř stávajícího areálu bez nutnosti větších
výkopových prací,
výkopové práce – jímky, nádrže, posun umístění
trafostanice,
záměr zabezpečen proti úniku nebezpečných látek
či nebezpečného odpadu.

▪
▪

lokalita je charakteru zemědělsko-průmyslové krajiny,
v dotčeném krajinném prostoru se již nyní nachází stavby
obdobného charakteru,
vliv na několik pozitivních hodnot krajinného rázu (KR),
avšak vliv slabý a únosný;
dle posouzení krajinného rázu dojde pouze k mírnému
posílení negativního projevu technicistních staveb, slabé
snížení pozitivních hodnot KR, což je z pohledu ochrany KR
akceptovatelné
v místě se nenacházejí žádné VKP, záměr nespadá
do chráněného území,
areál navazuje na přírodní park Výhon,
realizace především uvnitř stávající areálu.

0

▪
▪
▪
▪

0

areál zabezpečen vodovodním řadem,
stávající studna,
opětovné využívání vody z retenční nádrže jako vody
užitkové,
dostatečné zabezpečení proti úniku nebezpečných
látek - jímky, povrchy, nádrže, kontroly,
realizace záměru bez nového zásahu do zdroje podzemní
vody,
bez zásahu do záplavového území,
beze změny odtokových poměrů.

stávající výrobní areál, silně antropogenně pozměněn,
areál oplocen,
eliminace poškozených dřevin a ruderálních druhů,
nevyhovující stávající dřeviny nahrazeny novými,
absence zelených či jinak biologicky cenných území,
nedochází k zásahu do chráněných území či prvků ÚSES.

▪

Vlivy na hmotný majetek a
kulturní památky

vliv hluku stacionárních zdrojů u nejbližšího objektu
pod hranici rozpoznatelnosti výpočtového programu,
provoz obalovny asfaltových směsí neovlivní významně
hlukovou situaci v zájmovém území. Výsledky výpočtu
hlukové zátěže ze stacionárních zdrojů neznamenají
zatížení obyvatel a nelze očekávat nepříznivé účinky hluku
na zdraví,
všechna zařízení budou využívána pouze v denní době,
opatření pro omezování vlivů na ŽP a zdraví obyvatel,
nezjištěny sociálně-ekonomické vlivy.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Vlivy na krajinu

Areál výrobny stavebních hmot Blučina

▪
▪

nedojde k zásahu do žádné kulturní či architektonicky
významné památky,
záměr se nachází mimo historické území,
realizace uvnitř stávajícího areálu bez významného
předpokladu archeologických nálezů.
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Převážná část vlivů byla identifikována bez významného vlivu. Mírně negativní vliv lze zaznamenat
v oblasti vlivů na ovzduší, přičemž jak dokládá rozptylová studie nebudou překračovány limitní
hodnoty. Navíc se jedná pouze o lokální působení v místě záměru, které plošně neovlivní situaci
životního prostředí a veřejné zdraví. Z tohoto pohledu je tak realizace možná bez výrazného ovlivnění
životního prostředí v širším území.
D.III ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
S ohledem na charakter a umístění, nebude záměr zdrojem významných nepříznivých vlivů
přesahujících státní hranice.
D.IV OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ A SNÍŽENÍ VŠECH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A POPIS KOMPENZACÍ, POKUD JE TO VZHLEDEM K ZÁMĚRU MOŽNÉ

Záměr tak, jak je navržen, nevyžaduje žádná další opatření pro snížení vlivů na životní prostředí,
nad rámec opatření, která jsou jakožto nedílná součást záměru uvedena v souladu s metodickým
pokynem Ministerstva životního prostředí již v části B v rámci popisu zařízení.
D.V

CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ A DŮKAZŮ PRO ZJIŠTĚNÍ
A HODNOCENÍ VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Celkové posouzení vlivu záměru bylo provedeno na základě shromážděných podkladových
dokumentů a dále pak porovnáním s platnými právními předpisy. Dále byly využity metody analogie,
tzn. znalosti z aplikace postupů uplatňovaných na jiných místech u obdobných záměrů. Níže uvedený
přehled zahrnuje výčet nejvýznamnějších podkladů a zdrojů, které byly při zpracování použity.
Výchozím podkladem pro hodnocení vlivu záměru na životní prostředí a zdraví obyvatelstva byly:
▪

oznámení a dokumentace dostupné z portálu CENIA pro lokalitu záměru;

▪

územní plán obce Blučina a jeho změny;

▪

technické podmínky TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy, EDIP s.r.o., črv 2018;

▪

Národní geoportál Inspire, dostupný na http: https://geoportal.gov.cz

▪

geoportál národního památkového ústavu, dostupný na https://geoportal.npu.cz/;

▪

aplikace MapoMat, Agentury ochrany přírody a krajiny, dostupná na http://mapy.nature.cz;

▪

systém evidence kontaminovaných míst SEKM, Ministerstva životního prostředí, dostupný
na www.sekm.cz;

▪

hydroekologický informační systém VÚV TGM, dostupný na heis.vuv.cz;

▪

celostátní sčítání dopravy 2010, Ředitelství silnic a dálnic ČR;

▪

Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Jihovýchod – CZ06Z,
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Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění z bodových a mobilních
zdrojů „SYMOS´97“. Věstník MŽP, částka 3, duben 1998;

▪

Sdělení MŽP, odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1
písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb. Věstník MŽP, ročník XXX, prosinec 2020, částka 10;

▪

Věstník MŽP ročník XIII, srpen 2013, částka 8 – příloha č. 2 - Metodika výpočtu podílu frakcí
částic PM10 a PM2,5 v emisích tuhých znečišťujících látek;

▪

Hot mix asphalt plants caltulator, Minnesota Pollution Control Agency, 2019, dostupné online
na:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiWu5
fgrpbuAhUEzaQKHUIvAS4QFjAPegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.pca.state.mn.us%2Fsi
tes%2Fdefault%2Ffiles%2Fp-sbap5-20.xlsm&usg=AOvVaw34P3pWNp6lX6YawZCUjlyp;

▪

https://irz.cz/repository/latky/polycyklicke_aromaticke_uhlovodiky.pdf;

▪

Půdy České republiky – Milan Tomášek, Česká geologická služba, vydané v Praze roku 2003;

▪

Hory a nížiny – Jaromír Demek a kolektiv, Praha 1987;

▪

platné legislativní dokumenty a normy.

Pro zhodnocení vlivu záměru na ovzduší byly využity běžné bilanční propočty a fyzikální přepočty
společně s programem SYMOS´97, verze 2013. Použitá metodika je určena především pro
vypracování rozptylových studií a výpočtů jakožto podkladů pro hodnocení kvality ovzduší. Metodika
Výpočet znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS´97“ je založena na matematickém
modelu, který svou podstatou znamená zjednodušení a nemožnost popsání všech dějů v atmosféře,
které ovlivňují rozptyl znečišťujících látek. Z tohoto důvodu jsou výsledky imisních příspěvků k imisní
koncentraci znečišťujících látek akceptovatelnou chybou. Metodika nezohledňuje sekundární
prašnost, která může tvořit velkou část prachu v ovzduší.
Dále byla vypracována hluková studie, kdy byl využit program HLUK+ společnosti JpSoft, verze 13
profi.
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví je založeno na zhodnocení vypočtených hodnot v rámci hlukové a
rozptylové studie a jejich porovnání s hodnotami limitů pro zdravotní rizika, přičemž se využívá nejen
legislativních hodnot, ale také údajů dle Světové zdravotnické organizace (WHO). Hodnotí se přitom
nebezpečnost, charakteristika nebezpečnosti, expozice a riziko. Hodnocení je rozděleno na dvě části,
přičemž jedna hodnotí expozici škodlivin z hlediska ovzduší a druhá část expozici hlukem.
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí, hluku a hodnocení zdravotních rizik jsou
postaveny na základě současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou
prognózou, nýbrž jen shrnutím předpokladů a úsudků. Z tohoto důvodu je proto nutné je i posuzovat.
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D.VI CHARAKTERISTIKA VŠECH OBTÍŽÍ (TECHNICKÝCH NEDOSTATKŮ NEBO NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH), KTERÉ SE
VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ, A HLAVNÍCH NEJISTOT Z NICH PLYNOUCÍCH

Zpracovatel oznámení vycházel z podkladů získaných při jednáních s investorem a projekční kanceláří,
při místních šetřeních v místě samém a z vlastních zkušeností s obdobnými provozy. Veškeré údaje,
které jsou následně zhodnoceny, jsou uvedeny v části B a C. Záměr bude průběžně zpřesňován podle
dalších jednání a bude tak postupně nabírat více reálné obrysy. V tuto chvíli je tak postaven
na obecné rovině, přičemž využívá návrhu zařízení obdobných a již provozovaných v jiných oblastech.
V případě, že některé údaje nebylo možné přesně určit, byly vždy raději nadhodnoceny, aby celkové
hodnocení bylo na straně bezpečnosti / rezervy.
Celkově lze tak hodnotit zpracování oznámení záměru za přijatelné, bez obtíží, které by představovaly
významné ovlivnění výsledků hodnocení. Pokud se již v rámci hodnocení vyskytla problematická část,
nejistota, či nějaký nedostatek, bylo postupováno v souladu s předběžnou opatrností a využito bylo
pro hodnocení vždy teoreticky horšího stavu, než bude pravděpodobně skutečnost. Výsledky
hodnocení by tak ve většině případů měly být více nadhodnoceny a ve skutečnosti by záměr neměl
překročit hodnoty stanovené v oznámení.

E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Údaje podle kapitol B, C, D, F a G se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou
variantu řešení záměru.

Záměr není řešen variantně a podrobné hodnocení v této kapitole tedy není prováděno.
Pokud to bylo účelné, byl v jednotlivých kapitolách oznámení porovnáván stávající stav a stav
budoucí, tedy po realizaci záměru.

F.

F.I

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V OZNÁMENÍ

Situační výkresy k záměru jsou uvedeny v příloze oznámení. Podrobná výkresová a projektová
dokumentace bude předmětem navazujících stupňů řízení, zejména územního a stavebního.

F.II DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Veškeré údaje o provedení záměru jsou uvedeny zejména v části B. Pro účely představení záměru
a jeho zhodnocení se domníváme, že jsou tyto údaje dostatečné pro jeho zhodnocení a zde již není
nutné je dále doplňovat.
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VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Záměrem investora je výstavba areálu výrobny stavebních hmot ve stávajícím průmyslovém areálu,
který byl donedávna využíván k výrobě betonového zboží a zpracování přírodního kamene. Záměr
spočívá v umístění technologie výroby stavebních hmot a recyklační linky. V rámci záměru budou
odstraněny stavební objekty p. č. 2914/4, 2915, 2920/4, 2916/2 a 2918/2 v k.ú. Blučina. Součástí
areálu bude obalovací stroj Unibatch 200 ve věžovém provedení, drtící a třídící linka, lávka postřiku
koreb, manipulační a skladovací plochy, provozně sociálně objekt, trafostanice, regulační stanice
plynu, mostová váha a cca 6 parkovacích stání pro osobní automobily.
Ve výrobně stavebních směsí bude vyráběna obalovaná asfaltová směs z minerálních materiálů
o různé zrnitosti. Surovinami pro výrobu stavebních směsí je drcené kamenivo, kamenná
moučka - filler, mletý vápenec a pojivo tvoří ohřátý asfalt. Kamenivo a ostatní suroviny budou
dodávány z různých lokalit (např. kamenolom Želešice, Kamenolom Olbramovice, písník Žabčice,
vápenka Lomu Brno-Líšeň aj.)
Kapacita výroby je odvislá na počtu výrobních dnů, přičemž je uvažován vliv nepravidelnosti výroby,
vliv nižších výkonů na začátku a konci sezóny, při nepříznivých klimatických podmínkách apod. Provoz
obalovny je odhadován na 160 dní v roce při provozu průměrně 4 h denně, tzn. celkem 640 hodin
ročně. Maximální výkon výrobny je 200 t /hod (= 100% výkon). Při odhadované časové dotaci při 80%
výkonu se kapacita výrobny pohybuje cca 100 tis. t ročně. Recyklační linka je mobilní a do lokality
areálu bude dovezena cca 5krát ročně. Recyklační linka bude v provozu výhradně za skutečnosti,
že obalovna živičných směsí bude mimo provoz a pracovníci určeni pro její obsluhu budou využiti
k provozu recyklační linky. Předpokládaná kapacita zpracování drtící a třídící linky je 40 tis. tun/rok.
Záměr je umístěn v Jihomoravském kraji, poblíž obce Blučina jižně od Brna. Jedná se o stávající
průmyslový areál o celkové ploše 21 057 m2, který byl ještě donedávna využíván k výrobě
betonového zboží a zpracování přírodního kamene. Záměr je umístěn na pozemcích p. č. 2920/27,
2920/26, 2920/25, 2920/24, 2920/23, 2914/4, 2920/1, 2916/1, 2916/2, 2920/3, 2920/20, 2915,
2920/4, 2920/21, 2920/22, 2920/5, 2918/2, 2920/30, 2920/19, 2920/29, 2920/34. v k.ú. Blučina zcela
mimo obytnou zástavbu okolních obcí. Nejbližší obytný objekt č. p. 22 je vzdálen cca 830 m
severozápadním směrem od záměru na okraji zastavěné části obce Blučina. Jedná se o objekt
poskytující ubytovací služby.
V oznámení byly zhodnoceny všechny relevantní a předpokládané vlivy na životní prostředí, přičemž
se vycházelo se stávajícího stavu v lokalitě. Stávajícím a dominantním zdrojem znečištění ovzduší
v lokalitě je dálnice D2. Zdroji znečištění v rámci předkládaného záměru bude samotný provoz
výrobní technologie, občasný provoz drtící a třídící linky a související doprava. Z rozptylové studie
vyplývá, že příspěvky k imisní koncentraci vybraných znečišťujících látek lze považovat
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za nevýznamné s předpokladem přijatelného ovlivnění stávajících imisních charakteristik (pozadí).
Hluková zátěž u nejbližšího objektu obytné zástavby způsobená provozem zdrojů v areálu je
pod hranicí rozpoznatelnosti výpočtového programu Hluk+. Z hodnocení vlivů záměru na veřejné
zdraví vyplývá, že vliv záměru na veřejné zdraví z hlediska ovzduší není předpokládán, a že výsledky
výpočtu hlukové zátěže ze stacionárních zdrojů neznamenají zatížení obyvatel a nelze očekávat
nepříznivé účinky hluku na zdraví.
V rámci oznámení jsou navržena opatření pro snížení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví,
které jsou plně součástí daného záměru. Ostatní vlivy na půdu, vody, přírodní zdroje a biologickou
rozmanitost byly identifikovány jako nevýznamné či málo významné a nepředpokládá se tedy jejich
sledovatelné ovlivnění.
Na základě celkového zhodnocení záměru lze konstatovat, že záměr významným způsobem
neovlivní stávající charakteristiky životního prostředí v lokalitě. Identifikované vlivy jsou
pod úrovní legislativně stanovených limitů, nebo jsou charakterem nevýznamné. Domníváme se
tak, že realizace záměru s navrženými opatřeními, která jsou jeho nedílnou součástí, je
v požadovaném rozsahu a na daném místě možná.
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PŘÍLOHY

P_01

Stanovisko KÚ Jihomoravského kraje podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny

P_02

Vyjádření Městského úřadu Židlochovice z hlediska územně plánovací dokumentace

P_03

Výkresová dokumentace
P_03.1 Situace širších vztahů – Výrobna stavebních hmot Blučina
P_03.2 Letecká mapa areálu – Výrobna stavebních hmot Blučina
P_03.3 Katastrální mapa - Výrobna stavebních hmot Blučina
P_03.4 Situační výkres - Výrobna stavebních hmot Blučina
P_03.5 Situační výkres s podkladem ortofoto mapou - Výrobna stavebních hmot Blučina

P_04

Rozptylová studie

P_05

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví

P_05

Posouzení vlivů záměru na krajinný ráz
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P_01 Stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody
a krajiny

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Datum:

----31.08.2020
JMK 122662/2020
S – JMK 121025/2020
Ing. Janka Čejková
541651534
03.09.2020

Ing. Radek Píša, s.r.o.
Konečná 2770
530 02 PARDUBICE

Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru „Areál
výrobny stavebních hmot“, v k. ú. Blučina, okres Brno-venkov na lokality soustavy Natura 2000
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle
ustanovení § 77a odst. 4) písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů vyhodnotil na základě žádosti společnosti Ing. Radek Píša s.r.o., podané dne 31.08.2020, možnosti
vlivu záměru „Areál výrobny stavebních hmot“ na lokality soustavy Natura 2000 a vydává
stanovisko
podle § 45i odstavce 1) téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr
nemůže mít významný vliv
na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, nacházející se v působnosti Krajského úřadu
Jihomoravského kraje.
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocený záměr svou lokalizací zcela
mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé
či sekundární vlivy na jejich celistvost a stav předmětů ochrany.
Toto odůvodněné stanovisko se vydává postupem podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a
nejedná se o rozhodnutí ve správním řízení. Tento správní akt nenahrazuje jiná správní opatření a
rozhodnutí, která se k hodnocené aktivitě vydávají podle zvláštních právních předpisů.

Mgr. Petr Mach v. r.
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny
Za správnost vyhotovení: Ing. Janka Čejková
IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 534

Fax
541 651 209

E-mail
cejkova.janka@kr-jihomoravsky.cz
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Městský úřad Židlochovice
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ: 00282979
Odbor životního prostředí a stavební úřad
Pracoviště: Nádražní 750, 667 01 Židlochovice
SPIS. ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

MZi-OZPSU/15255/2020/KV
MZi-OZPSU/15255/2020-2
Mgr. Veronika Klouparová
547 428 787

DATUM:

08.10.2020

veronika.klouparova@zidlochovice.cz

VYJÁDŘENÍ
Městský úřad Židlochovice, jako úřad územního plánování příslušný (dále jen ÚÚP) podle § 6 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb. a přílohy 4 H zákona č. 100/2001 Sb., k žádosti, kterou dne 31.08.2020 podal:
Ing. Radek Píša, IČO 28856139, Konečná č.p. 2770, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
ve věci:

„Areál výrobny stavebních hmot, Blučina“
na pozemcích parc. č. 2920/27, 2920/26, 2920/25, 2920/24, 2920/23, 2920/1, 2920/3, 2920/20, 2920/4,
2920/21, 2920/22, 2920/5, 2920/30, 2920/19, 2920/29, 2920/34, 2915, 2914/4, 2916/1, 2916/2, 2918/2 v
katastrálním území Blučina,
vydává toto vyjádření ve smyslu § 136 odst. 1 správního řádu a podle ustanovení § 154 a násl. správního
řádu jako jiný podklad pro rozhodnutí správního orgánu podle § 50 odst. 1 správního řádu:
1) územně analytické podklady:
 uvedené pozemky leží v přírodním parku Výhon,
 pozemky se nachází v ochranném pásmu C radaru Sokolnice,
 pozemky se nachází v území s pravděpodobnými archeologickými nálezy – kat. III.
 na všechny pozemky zasahuje bezpečnostní pásmo vedení plynovodu NET4 GAS
 na pozemek parc.č. 2920/20 částečně zasahuje ochranné a bezpečnostní pásmo plynovodu
společnosti RWE a komunikační vedení společnosti Česká telekomunikační infrastruktura.
 celé území je územím dle § 175 stavebního zákona z hlediska Ministerstva obrany.
2) evidované územní studie
– v k.ú. Blučina nejsou zpracovány žádné územní studie, které by se týkaly předmětných pozemků.
3) Politika územního rozvoje ČR schválená usnesením VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15.
dubna 2015 č. 276 o Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky (dále jen PÚR):
Předmětný pozemek se dle PÚR nachází v Metropolitní rozvojové oblasti Brno ozn. OB3 (dále viz čl,
42). Dle čl. 42 jsou stanoveny úkoly pro územní plánování:
a) vytvořit územní podmínky pro řešení dopravní (zejména silniční) sítě jižně od dálnice D1,
b) pořídit územní studie řešící zejména vzájemné vazby veřejné infrastruktury.

4) Územně plánovací dokumentací kraje - Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje účinné od
3.11.2016 (dále jen ZÚR) ve znění Aktualizace č. 2 ZÚR schválené dne 17. září 2020, z obecných
požadavků na území vyplývá:
Z koridorů a ploch vymezených v ZÚR pro předmětný pozemek nevyplývají žádné požadavky.
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5) Územně plánovací dokumentace Blučina - Územní plán obce Blučina schválený 3.4.2000
zastupitelstvem obce Blučina, jehož závazné části byly vymezeny obecně závaznou vyhláškou obce
Blučina č. 1/2000 z 4.4.2000, účinný od 20.4.2000, který byl změněn: změnou č. I schválenou
zastupitelstvem obce 21.6.2001 a účinnou od 7.7.2001, změnou č. II schválenou zastupitelstvem obce
6.12.2004 a účinnou od 22.12.2004, změnou č. III schválenou zastupitelstvem obce 29.12.2006 a
účinnou od 23.1.2007, změnou č. IV vydanou zastupitelstvem obce 3.5.2010 a účinnou od 20.5.2010,
změnou č. V vydanou zastupitelstvem obce 25.7.2012 a účinnou od 10.8.2012, změnou č.VI vydanou
zastupitelstvem obce 22.12.2014 a účinnou od 6.1.2015, změnou č.VII pořizovanou obcí Blučina,
vydanou zastupitelstvem 6.9.2012 a účinnou od 24.9.2012 změnou č. VIII vydanou zastupitelstvem obce
a účinnou od 16.2.2019 (dále jen ÚPO)

Plochy výrobní
Lehká průmyslová výroba a sklady
Charakteristika: Slouží především průmyslové výrobě, u níž není možno vyloučit negativní vlivy na
okolí.
Přístupné využití
- zařízení pro průmyslovou výrobu velkosériového charakteru a pro skladování
- odstavné plochy, stavby technického vybavení
Nepřístupné využití:- objekty bydleni, rekreační objekty, stavby pro ubytování
- stavby pro podnikání a výrobu, které nesouvisí s průmyslovou produkcí
Plocha skladování – Vk
Hlavní využití: skladování
Přístupné využití - podnikatelské aktivity související se skladováním
- související služby a dopravní a technické infrastruktura
- administrativa a zázemí pro zaměstnance, včetně možnosti bydlení pro majitele nebo osoby zajišťující
dohled
- doplňková a okrasná zeleň
Nepřístupné využití - činnosti, zařízení a stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
· je respektován koridor RR směrů MO ČR a ochranné pásmo radiolokačního zařízení.
Zemědělská výroba
Charakteristika: Slouží především živočišné a rostlinné výrobě, u níž není možno vyloučit negativní
vlivy na okolí.
Přístupné využití - stavby a zařízení zemědělské výroby
- čerpací stanice pohonných hmot
- zahradnictví, byty pro správce
Nepřístupné jsou - objekty bydlení, rekreační objekty, stavby pro ubytování
- stavby pro podnikání a výrobu, které nesouvisejí se zemědělskou produkcí
Lehká průmyslová výroba a sklady, zemědělská výroba
Charakteristika: Plochy mohou sloužit k lehké průmyslové výrobě, skladům a zemědělské výrobě, u
nichž není možno vyloučit negativní vlivy na okolí.
Přípustné využití: - stavby a zařízení zemědělské výroby
- stavby pro průmyslovou výrobu velkosériového charakteru a pro skladování
- odstavné plochy, stavby technického vybavení, čerpací stanice pohonných hmot
Nepřístupné využití - objekty bydlení, rekreační objekty, stavby pro ubytování
V 1, V 2, V 4 – plochy uvnitř oploceného areálu ZD a na něj navazující, při dálnici, v současnosti
využívané jako drobná držba
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Výřez z výkresu Koplexního urbanistického řešení zájmového území, širší vztahy:

Zásady prostorové regulace: Podlažnost
Vyjadřuje maximální počet plných podlaží, u výrobních objektů je vyjádřena v metrech.
Pro tuto lokalitu není stanovena podlažnost, lokalita není uvedena ve výkresu regulací.

Poučení:
Toto vyjádření nezasahuje do působnosti stavebního úřadu dle §90 stavebního zákona a nenahrazuje
rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů podle zvláštních předpisů

Ing. Milan Komenda
vedoucí odboru životního prostředí a
stavebního úřadu
Obdrží:
1. Ing. Radek Píša, IDDS: th5msis
místo podnikání: Konečná č.p. 2770, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Ing. Radek Píša
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
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ROZPTYLOVÁ STUDIE
zpracovaná jako podklad pro zpracování Oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů
pro záměr

FIRESTA-FIŠER, REKONSTRUKCE, STAVBY
A.S.
AREÁL VÝROBNY STAVEBNÍCH HMOT
V K.Ú. BLUČINA,
OKRES BRNO - VENKOV
Zpracoval
Ing. Josef Vraňan, Hlavní 355, 696 17 Dolní Bojanovice, nar. 14. 11. 1981, držitel platné autorizace
ke zpracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, vydané rozhodnutím MŽP č.j. 2416/780/12/AK ze dne 16. října 2012.
Ing. Martin Řezníček
Firma
Ing. Radek Píša
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
Konečná 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610, info@radekpisa.cz,
www.radekpisa.cz
Dne:
Arch. č.:

6. 10. 2020
ZAK-0137-10-2020
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1. ZADÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE
Výpočet hodnotí provoz záměru pod názvem „Areál výrobny stavebních hmot v k.ú. Blučina, okres
Brno - venkov“ společnosti Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. z hlediska dopadů na kvalitu
ovzduší.
Tato rozptylová studie je zpracována jako podklad pro zpracování Oznámení záměru ve smyslu
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů.
Rozptylová studie je zpracována autorizovanou osobou dle § 32 odst. 1 písm. e) zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, na základě rozhodnutí, vydaných Ministerstvem životního
prostředí České republiky, č. j. 2415/780/12/AK ze dne 16. října 2012 a č. j. 2416/780/12/AK ze dne
16. října 2012.
Z hlediska obsahu je rozptylová studie zpracována dle přílohy č. 15 vyhlášky č. 415/2012 Sb.,
o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona
o ochraně ovzduší.
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POUŽITÁ METODIKA VÝPOČTU

Výpočet znečištění ovzduší je proveden podle referenční metody pro zpracování rozptylových studií
stanovené vyhláškou č. 330/2012 Sb., tj. pomocí výpočtového programu SYMOS´97 verze 2013
dle metodiky schválené Ministerstvem životního prostředí vydané 15. dubna 1998 ve věstníku
Ministerstva životního prostředí č. 3/1998 jako Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP
výpočtu znečištění z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS´97“ - Systém modelování stacionárních
zdrojů [2].
Metodika výpočtu znečištění ovzduší vychází z nejnovějších dostupných poznatků získaných
domácím i zahraničním výzkumem, navazuje na dříve vydanou publikaci „Metodika výpočtu
znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametrů zdrojů“, kterou v roce 1979 vydalo
tehdejší Ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSR, a podstatným způsobem ji rozšiřuje.
Metodika výpočtu znečištění ovzduší umožňuje:
• výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných
zdrojů,
• výpočet znečištění od většího počtu zdrojů,
• stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto
způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů,
• brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní
vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského,
• odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu.
Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik
znečištění ovzduší:
a) maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které
se mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší,
b) maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu
na třídu stability a rychlost větru,
c) maximální možné denní hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se mohou vyskytnout
ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší,
d) roční průměrné koncentrace,
e) doba trvání koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty (např. imisní limity).
Jako doplňkové charakteristiky je podle metodiky možno:
• stanovit výšku komína s ohledem na splnění imisních limitů,
• stanovit podíl zdrojů znečištění ovzduší na celkovém znečištění do vzdálenosti 70 km
od zdrojů,
• stanovit doby překročení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónně proměnnou emisí,
• vypočítat spad prachu,
• vyhodnotit rozptyl exhalací vypouštěných chladícími věžemi.
Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů pro hodnocení
kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění ovzduší ve vzdálenosti nad 70 km
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od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní střech budov (např. na křižovatkách nebo
v kaňonech ulic).
Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění pod inverzní vrstvou
ve složitém terénu a při bezvětří. Pro tento účel je nutno použít postupů uvedených v doplňku
k Metodickém pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP ČR - Výpočet znečištění z bodových a mobilních
zdrojů ,,SYMOS´97“.
Tabulka č. 1 Referenční metoda pro zpracování rozptylových studií stanovená vyhláškou č. 330/2012 Sb.

Název modelu
SYMOS´97

Oblast použití
Městské oblasti nad úrovní střech budov a

Velikost výpočetní oblasti
do 70 km od zdroje znečišťování

venkovské oblasti (všechny zdroje znečišťování)

ovzduší

Modelování není vhodné pro znečišťující látky s krátkou dobou setrvání v atmosféře nebo rychle
reagující znečišťující látky (např. troposférický ozón) ani pro zjištění pozaďových úrovní znečištění
ovzduší způsobených vlivem vzdálenějšími zdroji znečišťování ovzduší. Modely nezahrnují
sekundární ani resuspendované částice PM10 a PM2,5.
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3. VSTUPNÍ ÚDAJE
3.1 Umístění záměru
Název záměru
Areál výrobny stavebních hmot v k.ú. Blučina, okres Brno - venkov
Údaje o oznamovateli
Obchodní firma / Jméno

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

IČO

253 17 628

Sídlo

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj

Jihomoravský

Obec

Blučina

Katastrální území

Blučina
p. č. 2920/27, 2920/26, 2920/25, 2920/24, 2920/23, 2914/4, 2920/1, 2916/1,

Parcelní číslo

2916/2, 2920/3, 2920/20, 2915, 2920/4, 2920/21, 2920/22, 2920/5, 2918/2,
2920/30, 2920/19, 2920/29, 2920/34

Obrázek č. 1 Mapa širších vztahů s označením umístění záměru
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3.2 Údaje o zdrojích
Záměrem investora je výstavba areálu výrobny stavebních hmot ve stávajícím průmyslovém areálu,
který byl donedávna využíván k výrobě betonového zboží a zpracování přírodního kamene. Záměr
spočívá v demolici některých stávajících stavebních objektů a umístění technologie výrobny
stavebních hmot. Kapacita výroby bude cca 100 000 tun asfaltové směsi ročně. Max. výrobní kapacita
asfaltové směsi je až 200 t/hod. Součástí areálu bude obalovací stroj Unibatch 200 ve věžovém
provedení, lávka postřiku koreb, manipulační a skladovací plochy, provozně sociálně objekt,
trafostanice, regulační stanice plynu, mostová váha a cca 6 parkovacích stání pro osobní automobily.
V době, kdy nebude v provozu obalovna asfaltových směsí, budou pracovníci využiti k obsluze
recyklační linky na stavební odpad. Bude se jednat o mobilní linku, která bude do areálu umístěna
cca 5krát do roka. V případě jejího využití bude v provozu 8 h denně. Linka má max. kapacitu
zpracování 120 t/hod, což při zohlednění provozní doby je 960 t/den. Roční odhadovaná kapacita
zpracování je 40 tis. t.
Vzhledem k tomu, že nebude docházet k situaci, kdy by byly obě technologie v provozu současně,
jsou příspěvky pro krátkodobé koncentrace (maximální hodinové a maximální denní) znečišťujících
látek počítány ve dvou variantách:
• stav A – provoz obalovny asfaltových směsí
• stav B – provoz recyklační linky na stavební odpad
Průměrné roční koncentrace odpovídají souběžnému provozu zařízení během roku (dále uváděno jako
stav A+B).
3.2.1 Popis technologického vybavení zdroje a souvisejících technologií
3.2.1.1 Obalovna asfaltových směsí
Jedná se zařízení typu Unibach 200 ve věžovém provedení. Součástí technologie jsou nádrže
na skladování asfaltových hmot a velín. Celková výška technologie je cca 26 m. Výška společného
výduchu 20 m. Technické parametry shrnuje následující tabulka.
Tabulka č. 1 Parametry obalovny

Název zařízení

Obalovna asfaltových směsí Unibatch 200 v provedení věžovém

Výrobce

Ammann, případně Askom, Bennighoven

Sušící výkon

200 t/hod. při 4% vlhkosti kameniva,
160 t/hod. při 5% vlhkosti kameniva,

Maximální mísící výkon

200 t/hod. (míchačka 3t)

Trvalý výkon celého zařízení

až 200 t/hod, průměrný výkon 160 t/hod

Výkon pro výrobu litého asfaltu

Ne

Max teplota kameniva v sušícím bubnu

400°C

Běžná teplota kameniva v sušícím bubnu

200°C

Vyhřívání sušícího bubnu na kamenivo

Hořák např. typu OERTLI

Palivo

zemní plyn

Jmenovitý sušící výkon

do 20 MW
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Skladování asfaltových hmot - Asfalt je uskladněn ve čtyřech až šesti vertikálních nádržích, každá
o kapacitě 80 m3, vytápěných odporově elektrickou energií. Celková kapacita skladovaného asfaltu
činí max. 480 m3. Nádrže jsou vybaveny plováky s hlídáním maximální hladiny a blokováním
čerpadla proti přeplnění. Nádrže jsou umístěny v nepropustné monolitické betonové záchytné vaně
o min. kapacitě 80 m3, tak aby byl v případě poškození nádrže zachycen max. objem nádrže. Nádrže
jsou umístěny v bezprostřední blízkosti technologie obalovny. Ohřev nádrží je v provozu nepřetržitě
a je řízen termostaticky.
Lávka postřiku koreb– umístěna západně od provozně sociálního objektu. Slouží k postřiku koreb
nákladních vozidel olejovou emulzí za účelem snížení přilnavosti asfaltových směsí. Lávka je
zastřešená a opláštěná kvůli zabránění úletů olejových částic mimo zabezpečenou plochu a vniknutí
dešťových vod. Dešťové vody ze střechy budou svedeny areálovou kanalizací do retenční nádrže.
Případné potenciálně kontaminované vody z plochy pod přístřeškem budou svedeny do odpadní jímky
na technologické vody o kapacitě 10 m3.
Odprašovací zařízení - je využíváno k vyčištění odpadní vzdušiny. Účinnost filtru je až 99 %.
Palivový hořák sušícího bubnu na zemní plyn o jmenovitém tepelném výkonu do 20 MW s komínem
vysokým 20 m. Stejný výstup bude využit i jako výstup z odprašování vybaveného kapsovými
látkovými filtry o velikosti filtrační plochy 643 m2, filtrační výkon 44 000 Nm3/hod. Technologie
disponuje zárukou úletu prachových částic pod 20 mg/m3, reálně 10 - 15 mg/m3.
Skladovací plochy – Skladovací plochy budou umístěny při severozápadní a jihozápadní hranici
areálu. Jedná se o oddělené převážně nezastřešené kóje, přičemž v severní části budou skladovány
materiály a přísady pro výrobu stavebních hmot a v jižní části budou skladovány vybourané betony a
asfalty určené pro drtící a třídící linku. Kóje budou ohraničeny železobetonovými prefabrikáty výšky
cca 4,2 m, přičemž skladování bude pod úroveň výšky prefabrikátů. Plochy budou v případě potřeby
ručně skrápěny pro omezování prašnosti při manipulaci, pokud nebudou dle aktuálního počasí vlhké.
V severní části budou umístěny tři zastřešené skladovací boxy, které jsou z důvodu eliminace vzdušné
vlhkosti určeny pro sypké materiálny a asfaltové recykláty, používané jako přídavek do balených
směsí.
3.2.1.2 Drtící a třídící linka
Tabulka č. 2 Navrhované parametry drtiče a třídiče

Parametry
Technický výkon zařízení
Maximální velikost vstupu

Jednotky
t.hod

-1

Drtící zařízení

Třídící zařízení

80 – 120

100 – 350
s ohledem na předcházející

mm

1 040 x 650

Pohon zařízení

-

dieselový motor

dieselový motor

Jmenovitý tepelný výkon

kW

224

98

kW

560

245

Palivo

-

motorová nafta

motorová nafta

Kapacita nádrže na palivo

l

500

350

(dle vstupního otvoru)

Jmenovitý tepelný příkon při
uvažované účinnosti 40 %

stupeň drcení se neuvádí

Spotřeba motorové nafty

l.hod

50

30

Parametry výduchu motoru

dle popisu

Ø 150 mm; h = 4,0 m

Ø 150 mm; h = 4,0 m

Hmotnost zařízení

kg

40 000

40 000

m

20 x 3 x 5 - 7

20 x 3 x 5 - 7

Předpokládané rozměry
[d x š x v]

-1
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STAV A
BODOVÉ ZDROJE
VÝDUCH SUŠÍCÍHO BUBNU
Emise ze sušícího bubnu budou odsávány ventilátorem s maximálním výkonem 44 000 m3/hod
do filtračního zařízení obalovny, které zachycuje prachové částice. Palivem bude zemní plyn.
Maximální hodinový průtok pro technologický odběr je cca 2000 Nm3/hod.
Tabulka č. 3 Vstupní údaje o bodovém zdroji – výduch sušícího bubnu

Název bodové zdroje

Výduch sušícího bubnu

Souřadnice

xz

[m]

-595127

yz

[m]

-1177685

Nadmořská výška terénu

zz

[m]

199

Výška koruny komína nad terénem

H

[m]

Roční provozní doba

Pr

[hod/rok]

640

Relativní roční využití maximálního výkonu

α

[-]

0,07

Denní provozní doba

Ph

[hod/den]

20

4

Objem vzdušiny odcházející komínem

VSN

[m /s]

12,2

Teplota vzdušiny v koruně výduchu

tS

[°C]

150

Vnitřní průměr výduchu

Dv

[m]

1

Výstupní rychlost exhalací

wo

[m/s]

3

24,06

Hmotnostní toky znečišťujících látek byly stanoveny výpočtem ze specifických emisních limitů
platných pro obalovny živičných směsí dle přílohy č. 8, části II bodu 4.6., vyhlášky č. 415/2012 Sb.
Tabulka č. 4 Množství M znečišťujících látek, stanovené pomocí emisních limitů

Výkon
Znečišťující látka

vzduchotechniky
[m3∙hod-1]

NOx
CO
TZL

44 000

Množství M

Množství M

Emisní limit

znečišťujících

znečišťujících

[mg∙m-3]

látek

látek

-1

[t∙rok ]

[g∙s-1]

500

14,080

6,111

800

22,525

9,778

20

0,563

0,244

Zaprášená vzdušina bude vedena do spodní části filtrační skříně, kde se vlivem poklesu rychlosti
proudění odloučí těžší částice prachu a budou padat do výsypky. Vzdušina dále bude proudit vzhůru
podél filtračních hadic, kde se prach usadí na vnějším povrchu hadic, zatímco čistý vzduch bude
procházet stěnami do vnitřního prostoru hadic a přes výstupní hrdlo ven z filtru. Prach, usazený na
povrchu hadic, se bude uvolňovat vpouštěním impulzů tlakového vzduchu dovnitř hadic. Přitom dojde
k nasávání vzduchu z výstupní komory a k opačnému proudění než při normálním provozu. Tím
vznikne také mechanický ráz, póry ve filtrační textilii se uvolní a vrstva prachu odpadne do výsypky a
odtud bude prach dopraven do sila na vratný filer. Jedná se o tkaninový filtr s celkovou filtrační
plochou 643 m2 z materiálu odolávajícího teplotám do 160°C. Odpadní vzdušina procházející přes
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odlučovač je odváděna do kovového komína s vyústěním 20 m nad terénem. Odlučovač má
garantovanou účinnost > 95%.
Dle Věstníku Ministerstva životního prostředí [6] je podíl frakcí částic PM10 a PM2,5 v celkových
emisích TZL za textilním filtrem s regenerací v případě frakcí částic PM10 85 % a v případě frakcí
částic PM2,5 51 % z celkových emisí TZL.
Tabulka č. 5 Emise tuhých znečišťujících látek z provozu sušícího bubnu

Množství M znečišťujících látek

Znečišťující látka

g·hod-1

kg·rok-1

g·s-1

PM10

747,73

478,55

0,208

PM2,5

448,64

287,13

0,125

Obrázek č. 2 Umístění bodových zdrojů

Emise polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU)
Z ohřáté asfaltové směsi se za teplot vyšších jak 180 °C uvolňují polyaromatické uhlovodíky PAU.
Emise těkavých organických látek obecně, tedy i včetně případných PAU, budou vznikat zejména u
skladování a manipulace s asfalty. Pro účely kvantifikace emisí polyaromatických uhlovodíků do
ovzduší byly použity emisní faktory dle dokumentu Hot mix asphalt air emmisions, Minnesota
Pollution Control Agency, 2019 [5].
Tabulka č. 6 Množství M znečišťujících látek, stanovené pomocí emisních faktorů

Projektovaná
Znečišťující látka

výrobní kapacita
[t∙rok-1]

fluoranthen
pyren
benzo(a)nthracen
fluoren

100 000

Množství M

Množství M

Emisní faktor

znečišťujících

znečišťujících

[mg∙t směsi]

látek

látek

[t∙rok ]

[g∙s-1]

0,073

7,26·10-6

3,15·10-6

0,028

2,81·10-6

1,22·10-6

0,002

2,09·10-7

9,06·10-8

0,726

7,26·10-5

3,15·10-5

-1
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phenatren

1,179

1,18·10-4

5,12·10-5

anthracen

0,095

9,53·10-6

4,13·10-6

PLOŠNÉ ZDROJE
MANIPULACE S KAMENIVEM
Jednotlivé frakce kameniva jsou kolovým nakladačem dopravovány do jednotlivých dávkovačů.
Emise tuhých znečišťujících látek byly vypočteny pomocí emisních faktorů pro kamenolomy a
zpracování kamene a projektované spotřeby kameniva a filleru (100 000 + 4000 = 104 000 t/rok při
časovém fondu 640 h/rok). Využit je emisní faktor pro vykládku a nakládku kameniva ve výši 0,2
gramů na tunu manipulovaného suchého kameniva. Uvažována je dále trojí manipulace – vykládka
dovezeného kameniva do skladovacích boxů., nakládka z boxů pomocí nakladače a vykládka z
nakladače do technologických násypek. Použitý souhrnný emisní faktor pak činí 0,6 g/t [4].
Tabulka č. 7 Vstupní údaje o plošném zdroji – manipulace s kamenivem

Název plošného zdroje

Manipulace s kamenivem

Výška emitující plochy nad zemí

hp

[m]

Roční provozní doba

Pr

[hod/rok]

Relativní roční využití maximálního výkonu

α

[-]

Denní provozní doba

Ph

[hod/den]

Délka strany elementu (čtverce)

y0

[m]

10

Převýšení (vznos) vlečky

Δh

[m]

3,5

Počet čtvercových elementů plochy

-

-

15

2,5
640
0,073
4

Tabulka č. 8 Výpočet emisí TZL vznikajících manipulací s kamenivem

Projektovaná spotřeba

[t·rok-1]

Emisní faktor

[g TZL·t ]

Emise TZL

[g TZL·hod ]

104 000
-1

0,6
-1

97,5

Dle Věstníku Ministerstva životního prostředí [6] je podíl frakcí částic PM10 a PM2,5 v celkových
emisích TZL za technologickým zařízením (mechanický vznik – manipulace s materiálem, mletí,
prosívání apod.) v případě frakcí částic PM10 51 % a v případě frakcí částic PM2,5 15 % z celkových
emisí TZL.
Tabulka č. 9 Emise M znečišťujících látek vznikajících manipulací s kamenivem

Znečišťující látka

Množství M znečišťujících látek
g·hod

-1

kg·rok-1

g·s-1

PM10

49,72

31,82

0,014

PM2,5

14,63

9,36

0,004

POJEZD NAKLADAČE S KAMENIVEM
V areálu obalovny bude provozován nakladač s čelní lžící pro manipulaci s kamenivem. Technologie
výroby živičných směsí předpokládá využití nakladače v areálu obalovny cca 4 hodin denně (640
hod/rok). Dle dispozice obalovny se bude nakladač pohybovat mezi skládkou kameniva a násypkou
surovin.
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Tabulka č. 10 Vstupní údaje o plošném zdroji – pojezd nakladače

Název plošného zdroje

Pojezd mechanizace

Výška emitující plochy nad zemí

hp

[m]

2,5

Roční provozní doba

Pr

[hod/rok]

640

Relativní roční využití maximálního výkonu

α

[-]

Denní provozní doba

Ph

[hod/den]

Délka strany elementu (čtverce)

y0

[m]

90

Převýšení (vznos) vlečky

Δh

[m]

3,5

Počet čtvercových elementů plochy

-

-

0,073
4

1

Množství M znečišťujících látek, vznikajících v důsledku spalování motorové nafty a odcházejících
do okolního ovzduší, bylo stanoveno teoretickým výpočtem z roční spotřeby paliva ve výši 15 l za
hodinu (při uvažované hustotě motorové nafty 0,84 kg∙dm-3) a emisních faktorů, uvedených ve
Věstníku Ministerstva životního prostředí [4].
Tabulka č. 11 Množství M znečišťujících látek, stanovené pomocí emisních faktorů – pojezd nakladače

Znečišťující látka

Spotřeba paliva

Emisní faktor

[kg∙rok-1]

[kg∙t-1 spáleného paliva]

NOX
CO

8 064

Množství M
znečišťujících látek
[g∙s-1]

26,8

0,094

6

0,021

Obrázek č. 3 Umístění plošných zdrojů
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LINIOVÉ ZDROJE
Velikost elementu y0 musí z důvodu stability výpočtu splňovat podmínku uvedenou v následující
tabulce
Tabulka č. 12 Maximální délka strany délkového elementu y0

Vzdálenost x0 [m] nejbližšího
referenčního bodu

Nejvyšší možná hodnota y0 [m]

do 100 m

x0 / 3

100 - 300 m

x0 / 4

300 - 900 m

x0 / 5

nad 900 m

x0 / 6

Liniovými zdroji po realizaci záměru budou úseky pozemních komunikací, po nichž se během
uvažovaného provozu areálu budou pohybovat motorová vozidla společnosti - osobní automobily
(OV) a těžká nákladní vozidla (HDV). Intenzita provozu motorových vozidel je uvedena v počtu
vozidel za uvažované období (4 hod denně, po-pá, celkem max. 160 pracovních dnů).
Tabulka č. 13 Intenzita provozu

Intenzita provozu

Typ vozidla

počet průjezdů vozidel za 24 hod.

Osobní automobily

OV

12

Nákladní automobily

HDV

152

Pro vjezd do areálu bude využívána brána při východní straně areálu nacházející se na pozemku p.č.
2120/20 v k.ú. Blučina. Dopravní obslužnost areálu je zajištěna komunikací III/41611, dále pak
prostřednictvím komunikace II/416, nájezdových tras na dálnici D2, které jsou mimo obytnou
zástavbu. Veškerá doprava bude směřována na dálnici D2, výjimkou mohou být cesty osobními
automobily zaměstnanců z okolí.
Hlavní reprezentativní znečišťující látky vypouštěné do ovzduší během automobilového provozu jsou
oxidy dusíku (NOX), oxid uhelnatý (CO), prachové částice frakcí PM10 a PM2,5, benzen (C6H6) a
benzo(a)pyren (C20H12). Pro výpočet délkové intenzity emise ML z automobilového provozu jsou
použity emisní faktory pro lehká nákladní vozidla akceptující provozní a technické parametry daného
úseku komunikace. Emisní faktory jsou získány z výpočtového programu MEFA 13. Pro osobní
vozidla je pro výpočet jako palivo zvolen benzín a emisní úroveň EURO 4, pro těžká nákladní vozidla
je uvažováno jako palivo nafta, emisní úroveň EURO 3. Vzhledem k množství a rozdílným
parametrům uvažovaných úseků pozemních komunikací nejsou emisní faktory, získané z výpočtového
programu MEFA 13, jako dílčí hodnoty v této studii uváděny. Jako výpočtový je zvolen rok 2021.
Celkové směrování dopravy související s provozem areálu včetně vstupních údajů liniových zdrojů
je uvedeno v následující tabulce. Liniové zdroje byly z důvodu stability výpočtu (výpočet nepravého
maxima) rozděleny na dílčí úseky (délkové elementy) s dodržením podmínky
pro velikost elementu y0.
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Tabulka č. 14 Vstupní údaje o budoucích liniových zdrojích

Název liniového zdroje
Šířka silnice

Úsek 1

Úsek 2

Úsek 3

Úsek 4

x0

[m]

12

28

28

10

z0

[m]

3

3

3

3

Α

[-]

0,07

0,07

0,07

0,07

Ph

[hod/den]

4

4

4

4

OV

[OV/Ph]

6

3

3

6

HDV

[HDV/Ph]

76

38

38

76

[km/hod]

90 / 80

130 / 80

130 / 80

20

Výška, do které se
přízemní

exhalace

dostanou

vlivem

turbulence
způsobené
průjezdem
automobilů
Relativní

roční

využití maximálního
výkonu
Denní

provozní

doba
Intenzita

provozu

vozidel

OV

Rychlost jízdy

HDV

Plynulost provozu
Podélný
vozovky

sklon

/

-

-

3

3

3

5

-

[%]

0

0

0

0

Pro výpočet maximálního znečištění ovzduší, pokud nejsou k dispozici podrobnější údaje o denním
chodu frekvence aut, se dle metodického pokynu odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního
prostředí k výpočtu znečištění z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS´97“ použije předpoklad,
že v dopravní špičce jsou emise 2,4-krát vyšší než v průměru. V následující tabulce jsou uvedeny
maximální délkové intenzity emisí znečišťujících látek ML z liniových zdrojů na vybraných úsecích
pozemních komunikací. Pro zjednodušení výpočtu je posuzován stav, kdy budou veškerá nákladní
vozidla vždy plně vytížena (100 %), což však ve skutečnosti nebude platit. Uvedené zjednodušení
však nemá podstatný vliv na závěry výpočtu.
Dále je ve výpočtech vlivu vyvolané automobilové dopravy na kvalitu venkovního ovzduší
zohledněna resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší. Resuspenze představuje významný
příspěvek ovlivňující celkovou koncentraci suspendovaných částic v ovzduší. Pro výpočet emisního
toku z vyvolané dopravy jsou tedy využity dále také emisní faktory pro sekundární prašnost vyvolanou
pojezdem nákladních automobilů, k jejichž odvození byla využita metodika stanovená organizací
United States Environmental Protection Agency (dále jen „US EPA“) – Metodika EPA 42. Pro
výpočet emise prachových částic na zpevněných komunikacích lze využít metodiku 13.2.1 Paved
Roads (www.epa.org). Uvedený výpočet je převzat i do doporučení MŽP uvedeného ve věstníku
8/2013 v příloze 3 „Metodika výpočtu resuspendovaných částic tuhých znečišťujících látek z povrchu
zpevněných komunikací“. Výpočet je dán empirickým vzorcem:
E = [k x (sL)0.91 x (W x 1,1)1,02] x (1 –P/4N)
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E = emisní faktor (g/km ujetý vozidlem)
k = násobitel závislý na velikosti řešené frakce (g/km ujetý vozidlem)
sL = zátěž povrchu silnice prachovými částicemi (g/m2)
W = průměrná hmotnost vozidla (t)
P = počet dnů s úrovní srážek ≥ 1mm z celkového počtu dnů N
Tabulka č. 15 Délkové intenzity emisí ML znečišťujících látek z liniových zdrojů

Název liniového zdroje

Úsek 1

Úsek 2

Úsek 3

Úsek 4

NOX

ML

[g∙m ∙s ]

4,61∙10

CO

ML

[g∙m-1∙s-1]

6,99∙10-6

3,57∙10-6

3,57∙10-6

2,55∙10-5

PM10

ML

[g∙m-1∙s-1]

1,71∙10-6

7,31∙10-7

7,31∙10-7

2,49∙10-6

PM2,5

ML

[g∙m-1∙s-1]

7,69∙10-7

3,60∙10-7

3,60∙10-7

1,78∙10-6

C 6H 6

ML

[g∙m-1∙s-1]

4,26∙10-8

2,16∙10-8

2,16∙10-8

1,25∙10-7

C20H12

ML

[g∙m-1∙s-1]

5,09∙10-11

2,56∙10-11

2,56∙10-11

6,80∙10-11

-1 -1

-6

2,33∙10

-6

2,33∙10

-6

1,02∙10-5

Celkové emisní příspěvky z liniových zdrojů k imisnímu pozadí po realizaci záměru v předmětné
lokalitě jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka č. 16 Emise ME znečišťujících látek z liniových zdrojů

Název liniového zdroje

Úsek 1

Úsek 2

Úsek 3

Úsek 4

NOX

ME

[t∙rok ]

2,34∙10

CO

ME

[t∙rok-1]

3,54∙10-2

3,29∙10-3

1,98∙10-2

9,11∙10-3

PM10

ME

[t∙rok-1]

8,66∙10-3

6,74∙10-4

4,04∙10-3

9,17∙10-4

PM2,5

ME

[t∙rok-1]

3,90∙10-3

3,31∙10-4

1,99∙10-3

6,55∙10-4

C 6H 6

ME

[t∙rok-1]

2,16∙10-4

1,99∙10-5

1,20∙10-4

4,62∙10-5

C20H12

ME

[t∙rok-1]

2,58∙10-7

2,36∙10-8

1,41∙10-7

2,51∙10-8

-1

-2

2,15∙10

-3

1,29∙10

-2

3,44∙10-3

Obrázek č. 4 Liniové zdroje představující budoucí dopravní zátěž lokality související s provozem záměru se
znázorněním úseků
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STAV B
BODOVÉ ZDROJE
MOTOR DRTÍCÍHO A TŘÍDÍCÍHO ZAŘÍZENÍ
Bodovým zdrojem bude motor drtícího a třídícího zařízení, v nichž je během jejich provozu spalována
motorová nafta. Předpokládané množství zpracovaného odpadu je 40 000 tun nadrceného odpadu za
rok. Při uvažovaném výkonu drtiče 120 t∙hod-1 je bodový zdroj (spalování motorové nafty v pístovém
motoru) v provozu 333 hod∙rok-1. Stejná provozní doba je uvažována i u rotačního síta. Denní
provozní doba je stanovena na 8 hodin. Zařízení budou do areálu dovážena cca 5 x do roka. K
vypouštění odpadní vzdušiny do vnějšího ovzduší budou využívány výduchy motoru drtícího zařízení
a rotačního síta o uvažovaném vnitřním průměru 0,15 m, které budou umístěné ve výšce cca 4 m nad
zemí.
Tabulka č. 17 Vstupní údaje o bodovém zdroji – drtící zařízení

Název bodového zdroje

Motor drtícího zařízení
xz

[m]

-595066

yz

[m]

-1177778

Nadmořská výška terénu

zz

[m]

200,9

Výška koruny komína nad terénem

H

[m]

4

Roční provozní doba

Pr

[hod/rok]

Relativní roční využití maximálního výkonu

α

[-]

Denní provozní doba

Ph

[hod/den]

Souřadnice

333
0,038
8

Objem vzdušiny odcházející komínem

VSN

[m /s]

Teplota vzdušiny v koruně výduchu

tS

[°C]

150

Vnitřní průměr výduchu

Dv

[m]

0,15

Výstupní rychlost exhalací

wo

[m/s]

3

0,126

11,05

Tabulka č. 18 Vstupní údaje o bodovém zdroji – třídící zařízení

Název bodového zdroje
Souřadnice

Motor třídícího zařízení
xz

[m]

-595069

yz

[m]

-1177788

Nadmořská výška terénu

zz

[m]

200,9

Výška koruny komína nad terénem

H

[m]

4

Roční provozní doba

Pr

[hod/rok]

Relativní roční využití maximálního výkonu

α

[-]

Denní provozní doba

Ph

[hod/den]

333
0,038
8

Objem vzdušiny odcházející komínem

VSN

[m /s]

Teplota vzdušiny v koruně výduchu

tS

[°C]

150

Vnitřní průměr výduchu

Dv

[m]

0,15

Výstupní rychlost exhalací

wo

[m/s]

6,66

3

0,076
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Množství M znečišťujících látek, vznikajících v důsledku spalování motorové nafty a odcházejících
do okolního ovzduší, bylo stanoveno teoretickým výpočtem z roční spotřeby paliva (při uvažované
hustotě motorové nafty 0,84 kg∙dm-3) a emisních faktorů, uvedených ve Věstníku Ministerstva
životního prostředí [4].
Tabulka č. 19 Množství M znečišťujících látek, stanovené pomocí emisních faktorů - drtící zařízení

Znečišťující látka
NOX
CO

Spotřeba paliva

Emisní faktor

[kg∙rok-1]

[kg∙t-1 spáleného paliva]

13 986

Množství M
znečišťujících látek
[g∙s-1]

26,8

0,313

6

0,070

Tabulka č. 20 Množství M znečišťujících látek, stanovené pomocí emisních faktorů – třídící zařízení

Znečišťující látka

Spotřeba paliva

Emisní faktor

[kg∙rok-1]

[kg∙t-1 spáleného paliva]

NOX
CO

8 391

Množství M
znečišťujících látek
[g∙s-1]

26,8

0,188

6

0,042

Obrázek č. 5 Umístění bodových zdrojů
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PLOŠNÉ ZDROJE
DRTÍCÍ A TŘÍDÍCÍ ZAŘÍZENÍ
Plošným zdrojem znečišťování ovzduší je plocha násypu/výsypu z drtícího a třídícího zařízení, které
budou do areálu dováženy cca 5x do roka. Vstupní surovinou budou stavební odpady. Předpokládané
množství zpracovaného odpadu je 40 000 tun nadrceného odpadu za rok. Při uvažovaném výkonu
drtiče 120 t∙hod-1 je zdroj v provozu 333 hod∙rok-1. Stejná provozní doba je uvažována i u rotačního
síta. Denní provozní doba je stanovena na 8 hodin.
Tabulka č. 21 Vstupní údaje o plošném zdroji – drtící zařízení

Název plošného zdroje

Drtící zařízení

Výška emitující plochy nad zemí

hp

[m]

3,5

Roční provozní doba

Pr

[hod/rok]

333

Relativní roční využití maximálního výkonu

α

[-]

Denní provozní doba

Ph

[hod/den]

8

Délka strany elementu (čtverce)

y0

[m]

3

Převýšení (vznos) vlečky

Δh

[m]

4

Počet čtvercových elementů plochy

-

-

3

0,038

Tabulka č. 22 Vstupní údaje o plošném zdroji – třídící zařízení

Název plošného zdroje

Třídící zařízení

Výška emitující plochy nad zemí

hp

[m]

3,5

Roční provozní doba

Pr

[hod/rok]

333

Relativní roční využití maximálního výkonu

α

[-]

Denní provozní doba

Ph

[hod/den]

Délka strany elementu (čtverce)

y0

[m]

5,5

Převýšení (vznos) vlečky

Δh

[m]

4

Počet čtvercových elementů plochy

-

-

2

0,038
8

Stanovení množství znečišťujících látek M z drcení odpadů na lince MÚ je provedeno pomocí dílčích
emisních faktorů uvedeného ve Věstníku Ministerstva životního prostředí [4] pro technologii
recyklačních linek stavebních hmot.
Vzhledem k prováděným činnostem je pro výpočet využit emisní faktor pro primární drcení (provoz
pomaloběžného drtiče) a pro primární třídění (provoz rotačního síta). Dále pak pro přesypy
dopravníků z primárního drcení a třídění. Výpočet je proveden pro primární drcení a třídění za použití
zkrápění.
Výpočet emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) z emisního faktoru dle Věstníku Ministerstva
životního prostředí [4] při uvažovaném výkonu drtiče a třídiče 120 t∙hod-1 je uveden v následující
tabulce.
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Tabulka č. 23 Výpočet emisí TZL z drcení

Výkon drtiče

[t·hod-1]

Emisní faktor

[g TZL·t ]

Emise TZL

[g TZL·hod ]

120
-1

34
-1

4080

Tabulka č. 24 Výpočet emisí TZL z přesypu dopravníku za primárním drcením

Výkon drtiče

[t·hod-1]

Emisní faktor

[g TZL·t ]

Emise TZL

[g TZL·hod ]

120
-1

10
-1

1200

Tabulka č. 25 Výpočet emisí TZL z třídění

Výkon třídiče

[t·hod-1]

Emisní faktor

[g TZL·t ]

Emise TZL

[g TZL·hod ]

120
-1

13
-1

1560

Tabulka č. 26 Výpočet emisí TZL z přesypu dopravníku za tříděním

Výkon třídiče

[t·hod-1]

Emisní faktor

[g TZL·t-1]

Emise TZL

[g TZL·hod ]

120
15
-1

1800

Dle Věstníku Ministerstva životního prostředí [6] je podíl frakcí částic PM10 a PM2,5 v celkových
emisích TZL za technologickým zařízením (mechanický vznik – manipulace s materiálem, mletí,
prosívání apod.) v případě frakcí částic PM10 51 % a v případě frakcí částic PM2,5 15 % z celkových
emisí TZL.
Tabulka č. 27 Emise M znečišťujících látek odcházejících při drcení a přesypu

Znečišťující látka

Množství M znečišťujících látek
g·hod

-1

kg·rok-1

g·s-1

PM10

2695,4

897,60

0,7487

PM2,5

792,79

264,00

0,2202

Tabulka č. 28 Emise M znečišťujících látek odcházejících při třídění a přesypu

Znečišťující látka

Množství M znečišťujících látek
g·hod

-1

kg·rok-1

g·s-1

PM10

1715,32

571,20

0,4765

PM2,5

504,50

168,00

0,1401
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MANIPULACE SE STAVEBNÍM ODPADEM + POJEZD NAKLADAČE
Odpad bude kolovým nakladačem dopravován do násypky drtiče. Nadrcený materiál odchází pomocí
dopravníku do násypky třídiče. Emise tuhých znečišťujících látek byly vypočteny pomocí emisních
faktorů pro kamenolomy a zpracování kamene a projektované spotřeby stavebního odpadu (40 000
t/rok při časovém fondu 333 h/rok). Využit je emisní faktor pro vykládku a nakládku kameniva ve výši
0,2 gramů na tunu manipulovaného suchého materiálu. Je uvažována následující manipulace –
vykládka dovezeného stavebního odpadu, nakládka z manipulační plochy pomocí nakladače a
vykládka z nakladače do násypky drtiče, nakládka nadrceného a vytříděného materiálu. Použitý
souhrnný emisní faktor pak činí 0,8 g/t [4].
Tabulka č. 29 Vstupní údaje o plošném zdroji – manipulace s odpadem

Název plošného zdroje

Manipulace s odpadem

Výška emitující plochy nad zemí

hp

[m]

2,5

Roční provozní doba

Pr

[hod/rok]

333

Relativní roční využití maximálního výkonu

α

[-]

Denní provozní doba

Ph

[hod/den]

Délka strany elementu (čtverce)

y0

[m]

35

Převýšení (vznos) vlečky

Δh

[m]

3,5

Počet čtvercových elementů plochy

-

-

0,038
8

1

Tabulka č. 30 Výpočet emisí TZL vznikajících manipulací se stavebním odpadem

Projektovaná spotřeba

[t·rok-1]

Emisní faktor

[g TZL·t ]

Emise TZL

[g TZL·hod-1]

40 000
-1

0,8
96,1

Dle Věstníku Ministerstva životního prostředí [6] je podíl frakcí částic PM10 a PM2,5 v celkových
emisích TZL za technologickým zařízením (mechanický vznik – manipulace s materiálem, mletí,
prosívání apod.) v případě frakcí částic PM10 51 % a v případě frakcí částic PM2,5 15 % z celkových
emisí TZL.
Tabulka č. 31 Emise M znečišťujících látek vznikajících manipulací se stavebním odpadem

Znečišťující látka

Množství M znečišťujících látek
g·hod

-1

kg·rok-1

g·s-1

PM10

49,01

16,32

0,0136

PM2,5

14,41

4,80

0,0040

Pro obsluhu recyklační linky bude provozován kolový nakladač, jehož předpokládané využití se
odhaduje na cca 8 hodin denně (333 hod/rok). Dle dispozice areálu se bude nakladač pohybovat mezi
skládkou stavebního odpadu a násypkou drtícího zařízení.
Množství M znečišťujících látek, vznikajících v důsledku spalování motorové nafty a odcházejících
do okolního ovzduší, bylo stanoveno teoretickým výpočtem z roční spotřeby paliva ve výši 15 l za
hodinu (při uvažované hustotě motorové nafty 0,84 kg∙dm-3) a emisních faktorů, uvedených ve
Věstníku Ministerstva životního prostředí [4].
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Tabulka č. 32 Množství M znečišťujících látek, stanovené pomocí emisních faktorů – pojezd nakladače

Znečišťující látka

Spotřeba paliva

Emisní faktor

[kg∙rok-1]

[kg∙t-1 spáleného paliva]

NOX

4 196

CO

Množství M
znečišťujících látek
[g∙s-1]

26,8

0,094

6

0,021

Obrázek č. 6 Umístění plošných zdrojů

LINIOVÉ ZDROJE
Zásobení materiálem k drcení probíhá za provozu obalovny asfaltových směsí. Při provozu linky na
recyklaci stavebního odpadu bude dovoz materiálu minimální. Pro potřeby výpočtu je však uvažován
příjezd a následný odjezd cca 20 těžkých nákladních vozidel za den.
Liniovými zdroji pro realizaci záměru budou úseky pozemních komunikací, po nichž se během
uvažovaného provozu areálu budou pohybovat motorová vozidla společnosti - osobní automobily
(OV) a těžká nákladní vozidla (HDV).
Tabulka č. 33 Intenzita provozu

Intenzita provozu

Typ vozidla

počet průjezdů vozidel za 24 hod.

Osobní automobily

OV

12

Nákladní automobily

HDV

40

Pro vjezd do areálu bude využívána brána při východní straně areálu nacházející se na pozemku p.č.
2120/20 v k.ú. Blučina. Dopravní obslužnost areálu je zajištěna komunikací III/41611, dále pak
prostřednictvím komunikace II/416, nájezdových tras na dálnici D2, které jsou mimo obytnou
zástavbu. Veškerá doprava bude směřována na dálnici D2, výjimkou mohou být cesty osobními
automobily zaměstnanců z okolí.
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Hlavní reprezentativní znečišťující látky vypouštěné do ovzduší během automobilového provozu jsou
oxidy dusíku (NOX), oxid uhelnatý (CO), prachové částice frakcí PM10 a PM2,5, benzen (C6H6) a
benzo(a)pyren (C20H12). Pro výpočet délkové intenzity emise ML z automobilového provozu jsou
použity emisní faktory pro lehká nákladní vozidla akceptující provozní a technické parametry daného
úseku komunikace. Emisní faktory jsou získány z výpočtového programu MEFA 13. Pro osobní
vozidla je pro výpočet jako palivo zvolen benzín a emisní úroveň EURO 4, pro těžká nákladní vozidla
je uvažováno jako palivo nafta, emisní úroveň EURO 3. Vzhledem k množství a rozdílným
parametrům uvažovaných úseků pozemních komunikací nejsou emisní faktory, získané z výpočtového
programu MEFA 13, jako dílčí hodnoty v této studii uváděny. Jako výpočtový je zvolen rok 2021.
Celkové směrování dopravy související s provozem areálu včetně vstupních údajů liniových zdrojů
je uvedeno v následující tabulce. Liniové zdroje byly z důvodu stability výpočtu (výpočet nepravého
maxima) rozděleny na dílčí úseky (délkové elementy) s dodržením podmínky
pro velikost elementu y0.
Tabulka č. 34 Vstupní údaje o budoucích liniových zdrojích

Název liniového zdroje
Šířka silnice

Úsek 1

Úsek 2

Úsek 3

Úsek 4

x0

[m]

12

28

28

10

z0

[m]

3

3

3

3

Α

[-]

0,038

0,038

0,038

0,038

Ph

[hod/den]

8

8

8

8

OV

[OV/Ph]

6

3

3

6

[HDV/Ph]

40

20

20

40

[km/hod]

90 / 80

130 / 80

130 / 80

20

Výška, do které se
přízemní

exhalace

dostanou

vlivem

turbulence
způsobené
průjezdem
automobilů
Relativní

roční

využití maximálního
výkonu
Denní

provozní

doba
Intenzita

provozu

vozidel

HDV
OV

Rychlost jízdy

HDV

Plynulost provozu
Podélný
vozovky

sklon

/

-

-

3

3

3

5

-

[%]

0

0

0

0

Pro výpočet maximálního znečištění ovzduší, pokud nejsou k dispozici podrobnější údaje o denním
chodu frekvence aut, se dle metodického pokynu odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního
prostředí k výpočtu znečištění z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS´97“ použije předpoklad,
že v dopravní špičce jsou emise 2,4-krát vyšší než v průměru. V následující tabulce jsou uvedeny
maximální délkové intenzity emisí znečišťujících látek ML z liniových zdrojů na vybraných úsecích
pozemních komunikací. Pro zjednodušení výpočtu je posuzován stav, kdy budou veškerá nákladní
vozidla vždy plně vytížena (100 %), což však ve skutečnosti nebude platit. Uvedené zjednodušení
však nemá podstatný vliv na závěry výpočtu.
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Dále je ve výpočtech vlivu vyvolané automobilové dopravy na kvalitu venkovního ovzduší
zohledněna resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší. Resuspenze představuje významný
příspěvek ovlivňující celkovou koncentraci suspendovaných částic v ovzduší. Pro výpočet emisního
toku z vyvolané dopravy jsou tedy využity dále také emisní faktory pro sekundární prašnost vyvolanou
pojezdem nákladních automobilů, k jejichž odvození byla využita metodika stanovená organizací
United States Environmental Protection Agency (dále jen „US EPA“) – Metodika EPA 42. Pro
výpočet emise prachových částic na zpevněných komunikacích lze využít metodiku 13.2.1 Paved
Roads (www.epa.org). Uvedený výpočet je převzat i do doporučení MŽP uvedeného ve věstníku
8/2013 v příloze 3 „Metodika výpočtu resuspendovaných částic tuhých znečišťujících látek z povrchu
zpevněných komunikací“. Výpočet je dán empirickým vzorcem:
E = [k x (sL)0.91 x (W x 1,1)1,02] x (1 –P/4N)
E = emisní faktor (g/km ujetý vozidlem)
k = násobitel závislý na velikosti řešené frakce (g/km ujetý vozidlem)
sL = zátěž povrchu silnice prachovými částicemi (g/m2)
W = průměrná hmotnost vozidla (t)
P = počet dnů s úrovní srážek ≥ 1mm z celkového počtu dnů N
Tabulka č. 35 Délkové intenzity emisí ML znečišťujících látek z liniových zdrojů

Název liniového zdroje

Úsek 1

Úsek 2

Úsek 3

Úsek 4

NOX

ML

[g∙m ∙s ]

1,24∙10

CO

ML

[g∙m-1∙s-1]

1,88∙10-6

1,02∙10-6

1,02∙10-6

6,81∙10-6

PM10

ML

[g∙m-1∙s-1]

1,24∙10-6

4,95∙10-7

4,95∙10-7

9,59∙10-7

PM2,5

ML

[g∙m-1∙s-1]

3,99∙10-7

1,75∙10-7

1,75∙10-7

5,62∙10-7

C 6H 6

ML

[g∙m-1∙s-1]

1,15∙10-8

6,06∙10-9

6,0610-9

3,32∙10-8

C20H12

ML

[g∙m-1∙s-1]

1,40∙10-11

7,08∙10-12

7,08∙10-12

1,85∙10-11

-1 -1

-6

6,45∙10

-7

6,45∙10

-7

2,72∙10-6

Celkové emisní příspěvky z liniových zdrojů k imisnímu pozadí po realizaci záměru v předmětné
lokalitě jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka č. 36 Emise ME znečišťujících látek z liniových zdrojů

Název liniového zdroje

Úsek 1

Úsek 2

Úsek 3

Úsek 4

NOX

ME

[t∙rok ]

3,26∙10

CO

ME

[t∙rok-1]

4,96∙10-3

4,89∙10-4

2,93∙10-3

1,31∙10-3

PM10

ME

[t∙rok-1]

3,26∙10-3

2,37∙10-4

1,42∙10-3

1,84∙10-4

PM2,5

ME

[t∙rok-1]

1,05∙10-3

8,39∙10-5

5,04∙10-4

1,08∙10-4

C 6H 6

ME

[t∙rok-1]

3,02∙10-5

2,91∙10-6

1,74∙10-5

6,37∙10-6

C20H12

ME

[t∙rok-1]

3,68∙10-8

3,39∙10-9

2,04∙10-8

3,54∙10-9

-1

-3

3,09∙10

-4

1,86∙10

-3

5,21∙10-4
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Porovnání s emisními limity
S ohledem na charakter zdroje jsou navrženy obecné emisní limity dle přílohy č. 8 vyhlášky
č. 415/2012 Sb.
Tabulka č. 37 Specifické emisní limity (kód 5.14. dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Emisní limity [mg/m3]

O2R [%]

TZL

NOx

CO

20

500

800

17

Technická podmínka provozu:
Za účelem předcházení emisím znečišťujících látek obtěžujících zápachem a emisím tuhých
znečišťujících látek využívat opatření ke snižování emisí těchto látek např. zakrytování všech
přepravních cest a dopravníků horké směsi, odsávání odpadních plynů ze zásobníků asfaltu a
z míchačky směsi do zařízení k omezování emisí pachových látek, zaplachtování přepravních vozidel,
opatření pro skladování prašných materiálů apod.

3.3 Meteorologické podklady
Meteorologické podmínky pro výpočet imisních koncentrací znečišťujících látek v ovzduší
v předmětné lokalitě popisuje odborný odhad větrné růžice pro lokalitu Blučina, okres Brno venkov,
vypracovaný Českým hydrometeorologickým ústavem v Praze - Komořanech, který je dostatečně
reprezentativní pro posuzovanou lokalitu. Větrná růžice se stanovuje ve výšce 10 m nad zemí a
obsahuje četnosti jednotlivých směrů větrů pro pět tříd stability (podle stabilitní klasifikace Bubníka a
Koldovského) a tři třídy rychlosti větru. Směry větru se v meteorologii určují podle toho, odkud vítr
vane.
Označování směrů větru ve stupních začíná od severu a zvětšuje se postupně ve směru hodinových
ručiček. Vítr, který vane od východu, vane ze směru 90 ˚, od jihu z 180 ˚, od západu z 270 ˚
a ze severu z 360 ˚.
Rychlost rozptylu znečišťujících látek emitovaných zdrojem závisí na rychlosti větru a intenzitě
termické turbulence, která závisí na změně teploty vzduchu s měnící se výškou, tj. na termické
stabilitě atmosféry. Vzrůstá - li teplota vzduchu s výškou, nastává inverze, neboť chladnější vzduch
zůstává v přízemních vrstvách a tím dochází ke špatnému rozptylu znečišťujících látek. Stabilitní třídy
se vyskytují jen za určitých rychlostí větru.
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Tabulka č. 38 Stabilitní klasifikace s výskytem tříd rychlosti větru

Třída stability
I. velmi stabilní

Popis

Výskyt třídy rychlosti větru

silná inverze,
velmi špatné rozptylové podmínky
běžné inverze,

II. stabilní

špatné rozptylové podmínky

m∙s-1
1,7
1,7

5

1,7

5

11

1,7

5

11

1,7

5

slabé inverze,
III. Izotermní

často se vyskytující mírně zhoršené
rozptylové podmínky
indiferentní teplotní zvrstvení,

IV. Normální

běžný případ dobrých rozptylových
podmínek

V. konvektivní

labilní teplotní zvrstvení,
rychlý rozptyl znečišťujících látek

Tabulka č. 39 Definice tříd rychlosti větru

Třída rychlosti větru

Rozmezí rychlosti

Třídní rychlost

m∙s

m∙s-1

-1

1. slabý vítr

od 0

do 2,5 včetně

1,7

2. mírný vítr

od 2,5 do 7,5 včetně

5,0

3. silný vítr

nad 7,5

11,0

Odborný odhad větrné růžice pro lokalitu Blučina, uvedený v následující tabulce č. 40,
který je dostatečně reprezentativní pro posuzovanou lokalitu, slouží jako podklad pro metodiku
výpočtu znečištění ovzduší. Období výpočtu 1. 1. 2010-31. 12. 2019, GPS: N 49° 2.79611', E 16°
40.44219'
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Tabulka č. 40 Odborný odhad větrné růžice pro lokalitu Blučina, okr. Brno-venkov, platný ve výšce 10 m nad zemí v
%

Z větrné růžice vyplývá, že nejčastěji se vyskytuje v lokalitě Blučina severozápadní vítr s četností
22,74 % a jihovýchodní s četností 17,50 %. Dále je z tabulky patrno, že výskyt třídní rychlosti 1,7 m/s
(slabé větry do 2 m/s), představující zhoršené rozptylové podmínky znečišťujících látek, lze očekávat
s četností 55,47 %. Velmi stabilní a stabilní termická atmosféra (stav inverzí) je odhadnuta
na 24,03 %, tj. 87 dnů.
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3.4 Popis referenčních bodů
Rozlišují se dva typy referenčních bodů:
1. referenční body (uzlové body) v pravidelné síti bodů,
2. referenční body v nepravidelné síti bodů.
Vypočtené příspěvky k imisním koncentracím znečišťujících látek závisí mimo jiné na tvaru terénu
mezi zdrojem a referenčním bodem. Z tohoto důvodu je nutné volit dostatečně hustou geometrickou
(pravidelnou) síť referenčních bodů, která postihuje všechny podstatné terénní útvary v předmětné
lokalitě.
Referenční body umístěné v nepravidelné síti bodů reprezentují obytné zástavby nebo významná místa
v předmětné lokalitě.
V následující tabulce č. 41 jsou uvedeny parametry husté sítě referenčních bodů, která postihuje
terénní útvary v předmětné lokalitě při současném dodržení podmínky maximální délky strany
plošného elementu y0.
Tabulka č. 41 Parametry sítě referenčních bodů

Osa

x

y

Souřadnice počátečního bodu

[m]

-597638

-1178434

Vzdálenost bodů od sebe

[m]

100

100

Počet bodů v ose

[-]

53

26

Celkový počet bodů

[-]

1378

Zájmové území

[m]

5200 x 2500

Celková plocha

[m2]

13 000 000

Obrázek č. 7 Síť referenčních (uzlových) bodů
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Příspěvky k imisní koncentraci znečišťujících látek pro vybrané referenční body reprezentující obytné
zástavby v předmětné lokalitě jsou uvedeny v tabulce č. 42, kde
poloha referenčního bodu ve zvolené souřadné síti
nadmořská výška terénu v místě referenčního bodu
výška referenčního bodu nad povrchem země

xr, yr
zr
l

[m]
[m]
[m]

Tabulka č. 42 Referenční body reprezentující obytné zástavby v předmětné lokalitě

Číslo referenčního
bodu

Název referenčního bodu

xr

yr

zr

l

[m]

[m]

[m]

[m]

2000

Rodinný dům, č. p. 690

-596434

-1177031

209

1,5

2001

Objekt k bydlení, č. p. 488

-596748

-1177096

215

1,5

2002

Objekt k bydlení, č. p. 106

-596877

-1176432

185

1,5

2003

Rodinný dům, č. p. 584

-597477

-1176413

183

1,5

2004

Objekt k bydlení, č. p. 304

-596847

-1176781

200

1,5

Obrázek č. 8 Referenční body v nepravidelné síti bodů

3.5 Znečišťující látky a příslušné imisní limity
Relevantní znečišťující látky
Tuhé emise a aerosoly – zahrnují PM2,5, PM10
Zvyšují celkovou zaprášenost lokality a váží se na ně další škodliviny. Podle své zrnitosti se dostávají
i velmi daleko, takže jsou srovnatelné s plynnými škodlivinami co do dosahu.
Partikulární znečišťující látky v ovzduší jsou zahrnované pod pojem aerosol. Největší nebezpečí
představují nejjemnější prachové podíly, které setrvávají v horních vrstvách troposféry mnoho dní,
ve stratosféře řadu let. Z hygienického hlediska jsou nejnebezpečnější částice menší než 0,2 µg, které
mohou vnikat hluboko do dýchacích cest, až do plicních alveolů (respirabilní podíl).
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Oxid uhelnatý – CO
Patří mezi produkty nedokonalého spalování a při dlouhodobých expozicích či krátkodobých vyšších
koncentracích způsobuje dýchací obtíže či otravy. Má vyšší afinitu na krevní barvivo (hemoglobin)
než kyslík a blokuje tedy životně důležité funkce. Oxid uhelnatý je obecně známou škodlivinou,
která však ve volném ovzduší nedosahuje toxických koncentrací vedoucích k otravě. Toxikologie
tohoto bezbarvého plynu (bez zápachu) je velmi dobře známá, neboť se jedná o nejrozšířenější jed
vůbec.
Oxidy dusíku – NOX – zahrnují N2O5, N2O4, N2O3, N2O, NO
Všeobecně oxidy dusíku zhoršují choroby srdce a dýchacího aparátu, vyvolávají cyanózu. Rozšiřují
krevní cévy a tím snižují krevní tlak, dále snižují obsah vitamínu A v organismu a vyvolávají poruchy
štítné žlázy. Oxid dusičitý se slabě rozpouští ve vodě a z důvodu nízké absorpce v horních částech
dýchajícího traktu se dostává hluboko do plic.
Benzen - C6H6
Benzen je organická sloučenina (uhlovodík patřící mezi areny) se sladkým zápachem. Při pokojové
teplotě je to bezbarvá, hořlavá a toxická kapalina známá svými karcinogenními účinky. Benzen
má menší hustotu než voda a ve vodě je nerozpustný. Podstatným zdrojem benzenu v prostředí jsou
zplodiny z automobilové dopravy, ale i jeho vypařování z motorových paliv během manipulace,
distribuce a skladování.
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) - Benzo(a)pyren - C20H12
PAH jsou skupinou aromatických uhlovodíků s nejméně dvěma benzenovými jádry. Existují stovky
polycyklických aromatických uhlovodíků. Fyzikální a chemické vlastností jednotlivých látek závisejí
na jejich molekulových hmotnostech - s rostoucí molekulovou hmotností klesá jejich těkavost nebo
rozpustnost ve vodě a naopak roste bod tání či bod varu. Významným zdrojem znečištění PAH jsou
průmyslové podniky (chemičky, hutě, elektrárny, teplárny), ale také spalovací motory dopravních
prostředků nebo lokální topeniště. Ve vnitřním prostředí mohou být významným zdrojem PAH
kouření nebo tepelná úprava potravin (grilování, smažení). V rozptylové studii je jako zástupce
skupiny PAH zvolen benzo(a)pyren (sumární vzorec C20H12). Jedná se o látku silně karcinogenní
a mutagenní. Významným zdrojem benzo(a)pyrenu jsou cigarety.
Typ počítaných koncentrací
Počítanými charakteristikami znečištění ovzduší dle metody SYMOS´97 pomocí výpočtového
programu SYMOS 97 verze 2013 jsou příspěvky k imisním koncentracím vybraných znečišťujících
látek v podobě:
a) maximálních hodinových (případně 8mi hodinových) hodnot koncentrací znečišťujících látek,
které se mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší,
b) maximálních hodinových (případně 8mi hodinových) hodnot koncentrací znečišťujících látek
bez ohledu na třídu stability a rychlost větru,
c) maximálních denních hodnot koncentrací znečišťujících látek, které se mohou vyskytnout
ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší,
d) ročních průměrných koncentrací,
e) doby trvání koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty (např. imisní limity).
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Imisní limity
Příslušné imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok je stanoven v příloze č. 1
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Tabulka č. 43 Imisní limity vybraných znečišťujících látek a maximální počet jejich překročení

Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit

Oxid dusičitý

1 hodina

200 µg·m

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

40 µg·m

maximální denní

Oxid uhelnatý

osmihodinový průměr 1)

Maximální počet
překročení

-3

18

-3

0

10 mg·m-3

0

Částice PM10

24 hodin

50 µg·m-3

35

Částice PM10

1 kalendářní rok

40 µg·m

-3

0

Částice PM2,5

1 kalendářní rok

20 µg·m

-3

0

Benzen

1 kalendářní rok

5 µg·m

Poznámka: 1)

-3

0

Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových
klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý
osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z
hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední
výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.

Tabulka č. 44 Imisní limit vybrané znečišťující látky pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM 10 vyhlášený
pro ochranu zdraví lidí

Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit

1 kalendářní rok

1 ng·m-3

Benzo(a)pyren

3.6 Hodnocení úrovně znečištění v předmětné lokalitě
Pro hodnocení stávající úrovně znečištění ovzduší v předmětné lokalitě jsou použity mapy úrovní
znečištění ovzduší v síti 1 x 1 km s klouzavými průměry koncentrací příslušných znečišťujících látek
za předchozích 5 let, zveřejněné na webových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.
Tabulka č. 45 Pětiletý průměr 2014 - 2018 ve čtvercové síti 1 x 1 km

Arsen

NO2

1,1

19,1

SO2
M4
12,8

BZN

BaP

1,4

0,7

PM10
M36

PM10

PM2,5

Olovo

Nikl

Kadmium

24,1

18,7

5,9

0,7

0,2

44,1

Tabulka č. 46 Přehled použitých zkratek

Arsen

[ng/m3]

Arsen - roční průměrná koncentrace

NO2

[μg/m ]

NO2 - roční průměrná koncentrace

SO2 M4

[μg/m ]

SO2 - 4. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace v kalendářním roce

BZN

[μg/m3]

Benzen - roční průměrná koncentrace

3
3

BaP

[ng/m ]

Benzo(a)pyren - roční průměrná koncentrace

PM10 M36

[μg/m ]

PM10 - 36. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace v kalendářním roce

PM10

[μg/m ]

PM10 - roční průměrná koncentrace

PM2,5

[μg/m ]

PM2,5 - roční průměrná koncentrace

3

3
3
3
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Olovo

[ng/m3]

Olovo - roční průměrná koncentrace

Nikl

[ng/m3]

Nikl - roční průměrná koncentrace

Kadmium

3

[ng/m ]

Kadmium - roční průměrná koncentrace

Relevantní údaje o znečištění ovzduší oxidem uhelnatým (CO) nejsou pro předmětnou lokalitu
k dispozici.
Z uvedených imisních charakteristik (úrovní znečištění ovzduší) vybraných znečišťujících látek
vyplývá, že v předmětné lokalitě nedochází k překračování imisních limitů vyhlášených pro ochranu
zdraví lidí a povoleného počtu překročení imisních limitů, stanovených v příloze č. 1 zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
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4. VÝSLEDKY ROZPTYLOVÉ STUDIE
4.1 Prezentace výsledků v tabulkové formě
V následujících tabulkách jsou uvedeny vypočtené příspěvky k imisním koncentracím vybraných
znečišťujících látek. V tabulkách jsou použity následující zkratky: IL - imisní limit, hod IL - hodinový
imisní limit, 8hod IL - osmihodinový limit, d IL - denní imisní limit.
Tabulka č. 47 Příspěvky PM10 k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru a
stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím

Maximální hodinové

Maximální denní

Průměrná roční

Číslo

koncentrace

koncentrace

koncentrace

referenčního

[μg/m3]

[μg/m3]

[μg/m3]

bodu

Doba překročení
d IL [hod/rok]

Stav A

Stav B

Stav A

Stav B

Stav A + B

Stav A

Stav B

2000

1.953

25.785

0.272

7.189

0.015

0

1,4

2001

2.612

18.653

0.364

5.200

0.010

0

0

2002

1.136

15.521

0.158

4.327

0.009

0

0

2003

1.023

10.028

0.143

2.796

0.005

0

0

2004

1.701

17.706

0.237

4.937

0.010

0

0

Tabulka č. 48 Příspěvky PM2,5 k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru a
stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím

Maximální hodinové

Maximální denní

Průměrná roční

Číslo

koncentrace

koncentrace

koncentrace

referenčního

[μg/m ]

[μg/m ]

[μg/m3]

bodu

3

3

Stav A

Stav B

Stav A

Stav B

Stav A + B

2000

1.097

7.586

0.153

2.115

0.005

2001

1.510

5.488

0.210

1.530

0.003

2002

0.630

4.567

0.088

1.273

0.003

2003

0.581

2.950

0.081

0.823

0.002

2004

0.960

5.210

0.134

1.452

0.003

Tabulka č. 49 Příspěvky NO2 k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru a
stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím

Maximální hodinové

Maximální denní

Průměrná roční

Číslo

koncentrace

koncentrace

koncentrace

referenčního

[μg/m3]

[μg/m3]

[μg/m3]

bodu

Stav A

Stav B

Stav A

Stav B

Stav A + B

2000

51.771

10.234

6.419

2.538

0.069

2001

72.182

7.617

8.949

1.889

0.057

2002

29.273

6.932

3.629

1.719

0.042

2003

27.398

4.577

3.397

1.135

0.028

2004

45.425

8.185

5.632

2.030

0.050
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Tabulka č. 50 Příspěvky CO k maximálním 8mi hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru a
stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím

Maximální hodinové

Maximální denní

Průměrná roční

Číslo

koncentrace

koncentrace

koncentrace

referenčního

[μg/m ]

[μg/m ]

[μg/m3]

bodu

3

3

Stav A

Stav B

Stav A

Stav B

Stav A + B

2000

95.039

1.730

11.783

0.429

0.103

2001

95.317

1.268

11.818

0.314

0.078

2002

48.862

1.207

6.058

0.299

0.063

2003

42.456

0.773

5.264

0.192

0.042

2004

76.311

1.388

9.461

0.344

0.073

Tabulka č. 51 Příspěvky C6H6 k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru a
stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím

Maximální hodinové

Maximální denní

Průměrná roční

Číslo

koncentrace

koncentrace

koncentrace

referenčního

[μg/m ]

[μg/m ]

[μg/m3]

bodu

3

3

Stav A

Stav B

Stav A

Stav B

Stav A + B

2000

0.031

0.0004

0.004

9.83·10-5

3.32·10-5

2001

0.029

0.0003

0.004

7.41·10-5

2.39·10-5

2002

0.021

0.0005

0.003

1.23·10-4

2.29·10-5

2003

0.014

0.0003

0.002

8.55·10-5

1.26·10-5

2004

0.024

0.0004

0.003

1.06·10-4

2.32·10-5

Tabulka č. 52 Příspěvky C20H12 k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru a
stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím

Maximální hodinové

Maximální denní

Průměrná roční

Číslo

koncentrace

koncentrace

koncentrace

referenčního

[μg/m ]

[μg/m ]

[μg/m3]

bodu

3

3

Stav A

Stav B

Stav A

Stav B

Stav A + B

2000

1.40·10-5

4.80·10-7

1.74·10-6

1.19·10-7

1.82·10-8

2001

1.29·10-5

3.61·10-7

1.61·10-6

8.96·10-8

1.27·10-8

2002

9.83·10-6

5.98·10-7

1.22·10-6

1.48·10-7

1.30·10-8

2003

6.31·10-6

4.17·10-7

7.82·10-7

1.03·10-7

7.12·10-9

2004

1.10·10-5

5.20·10-7

1.37·10-6

1.29·10-7

1.27·10-8
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Tabulka č. 53 Příspěvky fluoranthenu k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti
větru a stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím

Číslo

Maximální hodinové

Maximální denní

Průměrná roční

referenčního

koncentrace

koncentrace

koncentrace

bodu

[μg/m ]

[μg/m ]

[μg/m3]

2000

2.62·10-5

3.25·10-6

3.19·10-8

2001

3.68·10-5

4.56·10-6

2.67·10-8

2002

1.47·10-5

1.82·10-6

1.89·10-8

2003

1.39·10-5

1.72·10-6

1.31·10-8

2004

2.30·10-5

2.85·10-6

2.33·10-8

3

3

Tabulka č. 54 Příspěvky pyrenu k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru a
stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím

Číslo

Maximální hodinové

Maximální denní

Průměrná roční

referenčního

koncentrace

koncentrace

koncentrace

bodu

[μg/m ]

[μg/m ]

[μg/m3]

2000

1.01·10-5

1.26·10-6

1.23·10-8

2001

1.43·10-5

1.77·10-6

1.04·10-8

2002

5.70·10-6

7.06·10-7

7.34·10-9

2003

5.37·10-6

6.66·10-7

5.06·10-9

2004

8.92·10-6

1.11·10-6

9.03·10-9

3

3

Tabulka č. 55 Příspěvky benzo(a)anthracenu k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách
rychlosti větru a stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím

Číslo

Maximální hodinové

Maximální denní

Průměrná roční

referenčního

koncentrace

koncentrace

koncentrace

bodu

[μg/m ]

[μg/m ]

[μg/m3]

2000

7.53·10-7

9.34·10-8

9.17·10-10

2001

1.06·10-6

1.31·10-7

7.69·10-10

2002

4.23·10-7

5.25·10-8

5.45·10-10

2003

3.99·10-7

4.95·10-8

3.76·10-10

2004

6.62·10-7

8.21·10-8

6.71·10-10

3

3
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Tabulka č. 56 Příspěvky fluorenu k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru a
stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím

Číslo

Maximální hodinové

Maximální denní

Průměrná roční

referenčního

koncentrace

koncentrace

koncentrace

bodu

[μg/m ]

[μg/m ]

[μg/m3]

2000

2.62·10-4

3.25·10-5

3.19·10-7

2001

3.68·10-4

4.56·10-5

2.67·10-7

2002

1.47·10-4

1.82·10-5

1.89·10-7

2003

1.39·10-4

1.72·10-5

1.31·10-7

2004

2.30·10-4

2.85·10-5

2.33·10-7

3

3

Tabulka č. 57 Příspěvky phenathrenu k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti
větru a stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím

Číslo

Maximální hodinové

Maximální denní

Průměrná roční

referenčního

koncentrace

koncentrace

koncentrace

bodu

[μg/m ]

[μg/m ]

[μg/m3]

2000

4.26·10-4

5.28·10-5

5.18·10-7

2001

5.98·10-4

7.42·10-5

4.34·10-7

2002

2.39·10-4

2.96·10-5

3.08·10-7

2003

2.26·10-4

2.80·10-5

2.13·10-7

2004

3.74·10-4

4.64·10-5

3.79·10-7

3

3

Tabulka č. 58 Příspěvky anthracenu k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti
větru a stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím

Číslo

Maximální hodinové

Maximální denní

Průměrná roční

referenčního

koncentrace

koncentrace

koncentrace

bodu

[μg/m ]

[μg/m ]

[μg/m3]

2000

3.43·10-5

4.26·10-6

4.18·10-8

2001

4.83·10-5

5.98·10-6

3.50·10-8

2002

1.93·10-5

2.39·10-6

2.48·10-8

2003

1.82·10-5

2.26·10-6

1.71·10-8

2004

3.02·10-5

3.74·10-6

3.06·10-8

3

3
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4.2 Kartografická interpretace výsledků
Na následujících obrázcích je znázorněna grafická podoba příspěvků k imisním koncentracím
prachových částic frakcí PM10 a PM2,5, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, benzenu a benzo(a)pyrenu
pro hodnoty vztažené k dobám průměrování dle přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb. pro stav po
realizaci záměru.

STAV A – provoz obalovny asfaltových směsí
(průměrné roční koncentrace odpovídají stavu A+B)

Obrázek č. 9 Grafické znázornění maximálních denních příspěvků k imisní koncentraci PM10 [µg/m3] – budoucí stav

Obrázek č. 10 Grafické znázornění průměrných ročních příspěvků k imisní koncentraci PM 10 [µg/m3] – budoucí stav
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Grafické znázornění průměrných ročních příspěvků k imisní koncentraci PM 2,5 [µg/m3] – budoucí

stav

Obrázek č. 12 Grafické znázornění maximálních hodinových příspěvků k imisní koncentraci NO2 [µg/m3] – budoucí
stav

Strana 38 (celkem 52)
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
Konečná 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz, IČ: 60137983

Rozptylová studie

Areál výrobny stavebních hmot Blučina

Obrázek č. 13 Grafické znázornění průměrných ročních příspěvků k imisní koncentraci NO2 [µg/m3] – budoucí stav

Obrázek č. 14

Grafické znázornění maximálních 8mi hodinových příspěvků k imisní koncentraci CO [µg/m 3] –

budoucí stav
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Obrázek č. 15 Grafické znázornění průměrných ročních příspěvků k imisní koncentraci C 6H6 [µg/m3] – budoucí stav

Obrázek č. 16

Grafické znázornění průměrných ročních příspěvků k imisní koncentraci C 20H12 [µg/m3] – budoucí

stav
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STAV B – provoz linky na zpracování odpadu

Obrázek č. 17

Grafické znázornění maximálních denních příspěvků k imisní koncentraci PM 10 [µg/m3] – budoucí

stav

Obrázek č. 18 Grafické znázornění maximálních hodinových příspěvků k imisní koncentraci NO2 [µg/m3] – budoucí
stav
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Obrázek č. 19
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Grafické znázornění maximálních 8mi hodinových příspěvků k imisní koncentraci CO [µg/m 3] –

budoucí stav

Strana 42 (celkem 52)
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
Konečná 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz, IČ: 60137983

Rozptylová studie

Areál výrobny stavebních hmot Blučina

4.3 Diskuze výsledků
Metodika hodnocení příspěvků k imisním koncentracím vybraných znečišťujících látek je založena
na porovnání imisní rezervy (IR) včetně ještě povoleného počtu překročení imisního limitu (RoL)
s vypočtenými nejvyššími příspěvky (max c) a dobou překročení imisního limitu (TR). Hodnota TR
udává počet hodin s překročením koncentrace cR za rok a lze ji přepočtením na dny za rok porovnávat
s hodnotou RoL (pouze v případě, že maximální denní koncentrace převyšuje hodnotu cR).
Imisní rezerva (IR) je definována jako rozdíl imisního limitu (IL) a imisní pozadí lokality (IP) a jako
rozdíl povoleného počtu překročení imisního limitu (TE) a počtu překročení imisního limitu (VoL).
Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci prachových částic frakce PM10
Pro prachové částice frakce PM10 je stanoven zákonem č. 201/2012 Sb. imisní limit vyhlášený
pro ochranu zdraví lidí jako aritmetický průměr v hodnotě 50 μg/m3 pro 24 hodinovou koncentraci
s přípustnou četností překročení 35x za kalendářní rok a 40 μg/m3 pro průměrnou roční koncentraci.
Tabulka č. 59 Hodnocení příspěvků k imisní koncentraci PM10

Doba koncentrací

Maximální

Maximální

Průměrná

hodinová

denní

roční

Imisní limit

IL

[μg/m3]

-

50

40

Povolený počet překročení

TE

[počet překročení IL]

-

35

-

Imisní pozadí lokality

IP

[μg/m3]

-

44,1

24,1

VoL

[počet překročení IL]

-

-

-

IR

[μg/m3]

-

5,9

15,9

RoL

[počet překročení IL]

-

-

-

Imisní rezerva

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA – Stav A
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

2,612

0,364

0,015

Číslo referenčního bodu

-

-

2001

2001

2000

Podíl imisního limitu

PIL

[%]

-

0,73

0,04

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

-

0

-

-

ANO

ANO

Plnění imisního limitu po realizaci záměru

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA – Stav B
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

Číslo referenčního bodu

-

-

Podíl imisního limitu

PIL

Doba překročení IL

TR

25,785

7,189

0,015

2000

2000

2000

[%]

-

14,38

0,04

[hod/rok]

-

1,4

-

-

1)

ANO

Plnění imisního limitu po realizaci záměru

NE

Poznámka: 1) Provozem recyklační linky stavebních odpadů by při vypouštění tuhých znečišťujících
látek frakce PM10 byla překročena hodnota imisního limitu 50 μg/m3 pro maximální 24
hodinovou koncentraci, avšak s ohledem na výslednou dobu překročení imisního
limitu (max. 1,4 hod. při provozu předmětných zdrojů v referenčních bodech
předmětné lokality, reprezentujících obytnou zástavbu nebo jiná významná místa) lze
předpokládat, že by nedošlo k překročení přípustné četnosti překročení imisního limitu
35x za kalendářní rok (s ohledem na 36. nejvyšší hodnotu 24 hodinové průměrné
koncentrace PM10 v kalendářním roce na úrovni 44,1 μg/m3).
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Na základě výpočtů příspěvků k imisní koncentraci prachových částic frakce PM10 lze vyvodit závěr,
že provozem záměru nedojde k překračování imisního limitu stanoveného pro 24 hodinovou
průměrnou koncentraci PM10 a pro průměrnou roční koncentraci PM10.
Výsledný příspěvek k imisní koncentraci PM10 je hodnotou, o kterou dojde vlivem realizace záměru k
navýšení stávajícího imisního pozadí lokality. Ve sledovaných referenčních bodech předmětné
lokality, reprezentujících obytnou zástavbu nebo jiná významná místa, může provozem záměru dojít k:
Stav A:
• příspěvku až 0,364 μg/m3 pro 24 hodinovou průměrnou koncentraci PM10 (referenční bod č.
2001), tj. navýšení až o 0,73 % imisního limitu, bez výsledného překročení imisního limitu
resp. přípustné četnosti překročení imisního limitu 35x za kalendářní rok,
Stav B:
• příspěvku až 7,189 μg/m3 pro 24 hodinovou průměrnou koncentraci PM10 (referenční bod č.
2000), tj. navýšení až o 14,38 % imisního limitu, bez výsledného překročení imisního limitu
resp. přípustné četnosti překročení imisního limitu 35x za kalendářní rok,
Stav A+B
• příspěvku až 0,015μg/m3 pro průměrnou roční koncentraci PM10 (referenční bod č. 2000), tj.
navýšení max. o 0,04 % imisního limitu, bez výsledného překročení imisního limitu.
Za relativně vypovídající hodnoty znečištění ovzduší lze považovat průměrné roční příspěvky
k imisním koncentracím PM10, které charakterizují provoz areálu s ohledem na jeho časové využívání.
Tyto koncentrace jsou na základě výsledků zanedbatelné, a proto lze předpokládat, že provozem
záměru nebude negativně ovlivňováno zdraví lidí v předmětné lokalitě.
Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci prachových částic frakce PM2,5
Pro prachové částice frakce PM2,5 je stanoven zákonem č. 201/2012 Sb. imisní limit vyhlášený
pro ochranu zdraví lidí jako aritmetický průměr v hodnotě 20 μg/m3 pro průměrnou roční koncentraci.
Tabulka č. 60 Hodnocení příspěvků k imisní koncentraci PM2,5

Doba koncentrací

Maximální

Maximální

Průměrná

hodinová

denní

roční

Imisní limit

IL

[μg/m ]

-

-

20

Povolený počet překročení

TE

[počet překročení IL]

-

-

-

IP

[μg/m ]

-

-

18,7

VoL

[počet překročení IL]

-

-

-

IR

[μg/m ]

-

-

1,3

RoL

[počet překročení IL]

-

-

-

Imisní pozadí lokality
Imisní rezerva

3

3

3

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA – stav A
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

1,510

0,210

0,005

Číslo referenčního bodu

-

-

2001

2001

2000

Podíl imisního limitu

PIL

[%]

-

-

0,03

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

-

-

-

-

-

ANO

Plnění imisního limitu po realizaci záměru

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA – stav B
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

7,586

2,115

0,005
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Číslo referenčního bodu

-

-

Podíl imisního limitu

PIL

Doba překročení IL

TR

2000

2000

2000

[%]

-

-

0,03

[hod/rok]

-

-

-

-

-

ANO

Plnění imisního limitu po realizaci záměru

Na základě výpočtů příspěvků k imisní koncentraci prachových částic frakce PM2,5 lze vyvodit závěr,
že provozem záměru nedojde k překračování imisního limitu stanoveného pro PM2,5.
Stav A+B
Ve sledovaných referenčních bodech předmětné lokality, reprezentujících obytnou zástavbu nebo jiná
významná místa, může provozem záměru dojít k navýšení stávající imisní koncentrace až o 0,005
μg/m3 pro průměrnou roční koncentraci PM2,5 (referenční bod č. 2000), tj. navýšení max. o 0,03 %
imisního limitu, bez výsledného překročení imisního limitu.
Za relativně vypovídající hodnoty znečištění ovzduší lze považovat průměrné roční příspěvky
k imisním koncentracím PM2,5, které charakterizují provoz areálu s ohledem na jeho časové využívání.
Tyto koncentrace jsou na základě výsledků zanedbatelné, a proto lze předpokládat, že provozem
záměru nebude negativně ovlivňováno zdraví lidí v předmětné lokalitě.
Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci oxidu dusičitého - NO2
Pro oxid dusičitý je stanoven zákonem č. 201/2012 Sb. imisní limit vyhlášený pro ochranu zdraví lidí
jako aritmetický průměr v hodnotě 200 μg∙m-3 pro hodinovou koncentraci s přípustnou četností
překročení 18x za kalendářní rok a 40 μg∙m-3 pro průměrnou roční koncentraci.
Tabulka č. 61 Hodnocení příspěvků k imisní koncentraci NO2

Doba koncentrací

Maximální

Maximální

Průměrná

hodinová

denní

roční

200

-

40

18

-

-

Imisní limit

IL

[μg/m ]

Povolený počet překročení

TE

[počet překročení IL]

IP

[μg/m ]

-

-

19,1

VoL

[počet překročení IL]

-

-

-

IR

[μg/m ]

-

-

20,9

RoL

[počet překročení IL]

-

-

-

Imisní pozadí lokality
Imisní rezerva

3

3

3

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA – stav A
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

Číslo referenčního bodu

-

Podíl imisního limitu
Doba překročení IL

72,182

8,949

0,069

-

2001

2001

2000

PIL

[%]

36,1

-

0,17

TR

[hod/rok]

-

-

-

-

-

ANO

Plnění imisního limitu po realizaci záměru

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA – stav B
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

Číslo referenčního bodu

-

-

Podíl imisního limitu

PIL

[%]

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

Plnění imisního limitu po realizaci záměru

10,234

2,538

0,069

2000

2000

2000

5,1

-

0,17

-

-

-

-

-

ANO
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Na základě výpočtů příspěvků k imisní koncentraci oxidu dusičitého (NO2) lze vyvodit závěr,
že provozem záměru nedojde k překračování imisního limitu stanoveného pro průměrnou roční
koncentraci NO2. S ohledem na skutečnost, že hodnota krátkodobé (hodinové) koncentrace imisního
pozadí NO2 v předmětné lokalitě není k dispozici, nelze konstatovat nepřekračování imisního limitu
stanoveného pro hodinové koncentrace NO2 včetně přípustné četností jeho překročení.
Výsledné navýšení příspěvku k imisní koncentraci NO2 je hodnotou, o kterou dojde vlivem realizace
záměru k navýšení stávajícího imisního pozadí lokality. Ve sledovaných referenčních bodech
předmětné lokality, reprezentujících obytnou zástavbu nebo jiná významná místa, může provozem
záměru dojít k:
Stav A:
• navýšení stávající imisní koncentrace až o 72,182 μg/m3 pro maximální hodinovou
koncentraci NO2 (referenční bod č. 2001), tj. navýšení max. o 36,1 % imisního limitu,
Stav B:
• navýšení stávající imisní koncentrace až o 10,234 μg/m3 pro maximální hodinovou
koncentraci NO2 (referenční bod č. 2000), tj. navýšení max. o 5,1 % imisního limitu,
Stav A+B
• navýšení stávající imisní koncentrace až o 0,069 μg/m3 pro průměrnou roční koncentraci NO2
(referenční bod č. 2000), tj. navýšení max. o 0,17 % imisního limitu, bez výsledného
překročení imisního limitu.
Za relativně vypovídající hodnoty znečištění ovzduší lze považovat průměrné roční příspěvky
k imisním koncentracím NO2, které charakterizují provoz areálu s ohledem na jeho časové využívání.
Tyto koncentrace jsou na základě výsledků zanedbatelné. Lze předpokládat, že provozem záměru
nebude negativně ovlivňováno zdraví lidí v předmětné lokalitě.
Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci oxidu uhelnatého - CO
Pro oxid uhelnatý je stanoven zákonem č. 201/2012 Sb. imisní limit vyhlášený pro ochranu zdraví lidí
jako aritmetický průměr v hodnotě 10 mg∙m-3 (10 000 μg∙m-3) pro maximální denní osmihodinový
průměr.
Údaje o znečištění ovzduší oxidem uhelnatým v předmětné lokalitě nejsou k dispozici.
Tabulka č. 62 Hodnocení příspěvků k imisní koncentraci CO

Doba koncentrací
Imisní limit

IL

[μg/m ]

Povolený počet překročení

TE

[počet překročení IL]

3

Maximální

Maximální

Průměrná

8mi hodinová

denní

roční

10 000

-

-

-

-

-

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA – stav A
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

Číslo referenčního bodu

-

Podíl imisního limitu
Doba překročení IL

95,317

11,818

0,103

-

2001

2001

2000

PIL

[%]

0,95

-

-

TR

[hod/rok]

-

-

-
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REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA – stav B
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

Číslo referenčního bodu

-

Podíl imisního limitu

PIL

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

1,730

0,429

0,103

-

2000

2000

2000

[%]

0,017

-

-

-

-

-

Jelikož hodnota maximální denní osmihodinové průměrné koncentrace imisního pozadí oxidu
uhelnatého (CO) v předmětné lokalitě není k dispozici, nelze konstatovat nepřekračování imisního
limitu stanoveného pro maximální denní osmihodinové průměrné koncentrace CO.
Stav A:
Ve sledovaných referenčních bodech předmětné lokality, reprezentujících obytnou zástavbu nebo jiná
významná místa, může provozem záměru dojít k navýšení stávající imisní koncentrace až o 95,317
μg/m3 pro maximální denní osmihodinovou průměrnou koncentraci CO (referenční bod č. 2001), tj.
navýšení max. o 0,95 % imisního limitu.
Stav B:
Ve sledovaných referenčních bodech předmětné lokality, reprezentujících obytnou zástavbu nebo jiná
významná místa, může provozem záměru dojít k navýšení stávající imisní koncentrace až o 1,73
μg/m3 pro maximální denní osmihodinovou průměrnou koncentraci CO (referenční bod č. 2000), tj.
navýšení max. o 0,017 % imisního limitu.
Za relativně vypovídající hodnoty znečištění ovzduší lze považovat průměrné roční příspěvky
k imisním koncentracím CO, které charakterizují provoz areálu s ohledem na jeho časové využívání.
Tyto koncentrace jsou na základě výsledků zanedbatelné. Lze předpokládat, že provozem záměru
nebude negativně ovlivňováno zdraví lidí v předmětné lokalitě.
Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci benzenu - C6H6
Pro benzen je stanoven zákonem č. 201/2012 Sb. imisní limit vyhlášený pro ochranu zdraví lidí jako
aritmetický průměr v hodnotě 5 μg∙m-3 pro průměrnou roční koncentraci.
Tabulka č. 63 Hodnocení příspěvků k imisní koncentraci C6H6

Doba koncentrací

Maximální

Maximální

Průměrná

hodinová

denní

roční

Imisní limit

IL

[μg/m ]

-

-

5

Povolený počet překročení

TE

[počet překročení IL]

-

-

-

IP

[μg/m ]

-

-

1,4

VoL

[počet překročení IL]

-

-

-

IR

[μg/m ]

-

-

3,6

RoL

[počet překročení IL]

-

-

-

Imisní pozadí lokality
Imisní rezerva

3

3

3

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA – stav A
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

0,031

0,004

3,32·10-5

Číslo referenčního bodu

-

-

2000

2000

2000

Podíl imisního limitu

PIL

[%]

-

-

0,0006

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

-

-

-

-

-

ANO

Plnění imisního limitu po realizaci záměru
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REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA – stav B
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

Číslo referenčního bodu

-

-

Podíl imisního limitu

PIL

[%]

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

Plnění imisního limitu po realizaci záměru

0,0002

1,23∙10-4

3,32∙10-5

2002

2002

2000

-

-

0,0006

-

-

-

-

-

ANO

Na základě výpočtů příspěvků k imisní koncentraci benzenu (C6H6) lze vyvodit závěr, že provozem
záměru nedojde k překračování imisního limitu stanoveného pro průměrnou roční koncentraci C6H6.
Stav A+B
Ve sledovaných referenčních bodech předmětné lokality, reprezentujících obytnou zástavbu nebo jiná
významná místa, může provozem záměru dojít k navýšení stávající imisní koncentrace až o 3,32∙105
μg/m3 pro průměrnou roční koncentraci C6H6 (referenční bod č. 2000), tj. navýšení max. o 0,0006 %
imisního limitu, bez výsledného překročení imisního limitu.
Za relativně vypovídající hodnoty znečištění ovzduší lze považovat průměrné roční příspěvky
k imisním koncentracím C6H6, které charakterizují provoz areálu s ohledem na jeho časové využívání.
Tyto koncentrace jsou na základě výsledků zanedbatelné. Lze předpokládat, že provozem záměru
nebude negativně ovlivňováno zdraví lidí v předmětné lokalitě.
Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci benzo(a)pyrenu - C20H12
Pro benzo(a)pyren je stanoven zákonem č. 201/2012 Sb. imisní limit vyhlášený pro ochranu zdraví lidí
jako aritmetický průměr v hodnotě 1 ng∙m-3 (0,001 μg∙m-3) pro průměrnou roční koncentraci.
Tabulka č. 64

Hodnocení příspěvků k imisní koncentraci C20H12

Doba koncentrací

Maximální

Maximální

Průměrná

hodinová

denní

roční

Imisní limit

IL

[μg/m3]

-

-

0,001

Povolený počet překročení

TE

[počet překročení IL]

-

-

-

Imisní pozadí lokality

IP

[μg/m3]

-

-

0,0007

VoL

[počet překročení IL]

-

-

-

IR

[μg/m3]

-

-

0,0003

RoL

[počet překročení IL]

-

-

-

Imisní rezerva

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA – stav A
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

Číslo referenčního bodu

-

-

Podíl imisního limitu

PIL

[%]

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

Plnění imisního limitu po realizaci záměru

1,40∙10-5

1,74∙10-6

1,82∙10-8

2000

2000

2000

-

-

0,002

-

-

-

-

-

ANO

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA – stav B
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

5,98∙10-7

1,48∙10-7

1,82∙10-8

Číslo referenčního bodu

-

-

2002

2002

2000

Podíl imisního limitu

PIL

[%]

-

-

0,002

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

-

-

-

-

-

ANO

Plnění imisního limitu po realizaci záměru
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Na základě výpočtů příspěvků k imisní koncentraci benzo(a)pyrenu (C20H12) lze vyvodit závěr,
že provozem záměru nedojde k překračování imisního limitu stanoveného pro průměrnou roční
koncentraci C20H12.
Stav A+B:
Ve sledovaných referenčních bodech předmětné lokality, reprezentujících obytnou zástavbu nebo jiná
významná místa, může provozem záměru dojít k navýšení stávající imisní koncentrace až o 1,82∙10-8
μg/m3 pro průměrnou roční koncentraci C20H12 (referenční bod č. 2000), tj. navýšení max. o 0,002 %
imisního limitu, bez výsledného překročení imisního limitu.
Za relativně vypovídající hodnoty znečištění ovzduší lze považovat průměrné roční příspěvky
k imisním koncentracím C20H12, které charakterizují provoz areálu s ohledem na jeho časové
využívání. Tyto koncentrace jsou na základě výsledků zanedbatelné. Lze předpokládat, že provozem
záměru nebude negativně ovlivňováno zdraví lidí v předmětné lokalitě.
Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci PAU
Pro polyaromatické uhlovodíky nejsou stanoveny imisní limity. Vypočtené imisní příspěvky u
nejbližší trvale obytné zástavby tedy s ohledem na ochranu venkovního ovzduší nelze porovnat s
žádnou hodnotou imisního limitu. Výpočet byl proveden z důvodu vyhodnocení vlivu záměru na
veřejné zdraví.
Tabulka č. 65 Hodnocení příspěvků k imisní koncentraci PAU

Doba koncentrací

Maximální

Maximální

Průměrná

hodinová

denní

roční

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA – stav A
FLUORANTHEN
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

Číslo referenčního bodu

-

-

Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m ]

Číslo referenčního bodu

-

-

3.68·10-5

4.56·10-6

3.19·10-8

2001

2001

2000

1.43·10-5

1.77·10-6

1.23·10-8

2001

2001

2000

1.06·10-6

1.31·10-7

9.17·10-10

2001

2001

2000

3.68·10-4

4.56·10-5

3.19·10-7

2001

2001

2000

5.98·10-4

7.42·10-5

5.18·10-7

2001

2001

2000

4.83·10-5

5.98·10-6

4.18·10-8

2001

2001

2000

PYREN
3

BENZO(A)ANTHRACEN
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

Číslo referenčního bodu

-

-

Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m ]

Číslo referenčního bodu

-

-

Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m ]

Číslo referenčního bodu

-

-

FLUOREN
3

PHENATHREN
3

ANTHRACEN
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

Číslo referenčního bodu

-

-
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5. NÁVRH KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ
Pro předmětné stacionární zdroje znečišťování ovzduší nejsou dle příslušných kódů přílohy č. 2
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, navržena kompenzační opatření dle § 11 odst. 5 zákona.
Součástí záměru není umístění pozemní komunikace dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší.
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6. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ
Rozptylová studie byla zpracována pro maximální možnou situaci z hlediska znečištění ovzduší
dle metodiky schválené Ministerstvem životního prostředí vydané 15. dubna 1998 ve věstníku
Ministerstva životního prostředí č. 3/1998 jako Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP
výpočtu znečištění z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS´97“ - Systém modelování stacionárních
zdrojů [2] pomocí výpočtového programu SYMOS 97 verze 2013.
Na základě vypočtených hodnot imisních příspěvků k imisním koncentracím vybraných znečišťujících
látek a povaze posuzovaného záměru je názorem zpracovatele rozptylové studie, že
•

•

•

•

při provozu recyklační linky stavebního odpadu může být překročena hodnota imisního
limitu 50 μg∙m-3 pro maximální 24 hodinovou koncentraci pro PM10, avšak s ohledem
na výslednou dobu překročení imisního limitu (max. 1,4 hod. v referenčních bodech
předmětné lokality, reprezentujících obytnou zástavbu nebo jiná významná místa) lze
předpokládat, že by nedošlo k překročení přípustné četnosti překročení imisního limitu
35x za kalendářní rok (s ohledem na 36. nejvyšší hodnotu 24 hodinové průměrné
koncentrace PM10 v kalendářním roce na úrovni 44,1 μg∙m-3),
provozem posuzovaného záměru nebude ve sledovaných referenčních bodech,
reprezentující obytnou zástavbu nebo jiná významná místa, docházet k překračování
imisních limitů tuhých znečišťujících látek frakce PM2,5, oxidu dusičitého, oxidu
uhelnatého, benzenu a benzo(a)pyrenu, a to včetně přípustných četností překročení,
stanovených pro oxid dusičitý,
příspěvky k imisní koncentraci vybraných znečišťujících látek lze považovat
za nevýznamné s předpokladem přijatelného ovlivnění stávajících imisních
charakteristik (pozadí),
součástí záměru není návrh opatření, zajišťujících zachování dosavadní úrovně
znečištění ovzduší (kompenzační opatření), neboť na základě ustanovení § 11 odst. 5
zákona č. 201/2012 Sb. nejsou tato opatření pro předmětný záměr vyžadována.

6.1 Charakteristika nedostatků a neurčitostí, které se vyskytli při zpracování
výpočtu imisní zátěže území
Metodika Výpočet znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS´97“ [2] je založena
na matematickém modelu, který svou podstatou znamená zjednodušení a nemožnost popsání všech
dějů v atmosféře, které ovlivňují rozptyl znečišťujících látek. Z tohoto důvodu jsou výsledky imisních
příspěvků k imisní koncentraci znečišťujících látek zatíženy akceptovatelnou chybou.
Odborný odhad větrné růžice představuje zprůměrované hodnoty jednotlivých veličin za delší časové
období. Skutečné meteorologické podmínky v daném roce mohou být od průměru odlišné. Při volbě
husté geometrické sítě referenčních bodů nelze většinou vystihnout veškeré terénní útvary
v předmětné lokalitě. Metodika [2] nezohledňuje sekundární prašnost, která může tvořit velkou část
prachu v ovzduší.
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7. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ
Sbírka zákonů.
Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění z bodových
[2] …
a mobilních zdrojů „SYMOS´97“. Věstník MŽP, částka 3, duben 1998.
[3] …
Materiály oznamovatele.
Sdělení MŽP, odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst.
[4] …
1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb. Věstník MŽP, ročník XXX, prosinec 2020, částka 10
Hot mix asphalt plants caltulator, Minnesota Pollution Control Agency, 2019, dostupné
[5] …
online na:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiWu5fgrpbu
AhUEzaQKHUIvAS4QFjAPegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.pca.state.mn.us%2Fsites%2F
default%2Ffiles%2Fp-sbap5-20.xlsm&usg=AOvVaw34P3pWNp6lX6YawZCUjlyp
Věstník MŽP ročník XIII, srpen 2013, částka 8 – příloha č. 2 - Metodika výpočtu podílu
[6] …
frakcí částic PM10 a PM2,5 v emisích tuhých znečišťujících látek , Dostupné online
v archivu MŽP na:
https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/e75c7074f3a42826c1256b0100778c9a/d4bf2b39b58e4dd3c1257be
800498ca7?OpenDocument
[1]

…
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Ing. Josef Vraňan
Hlavní 355, 696 17 Dolní Bojanovice
696 17 Dolní Bojanovice
nar. 14. 11. 1981
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Držitel platné autorizace ke zpracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona
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I.

METODICKÝ POSTUP
V hodnocení závažnosti nepříznivých vlivů na veřejné zdraví je standardně využívána

metoda hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment).
Hodnocení zdravotních rizik je postup, který využívá syntézu všech dostupných údajů
a nejlepší vědecký úsudek pro určení druhu a stupně nebezpečnosti představovaného
určitým faktorem, dále určení, v jakém rozsahu byly, jsou, nebo v budoucnu mohou být
působení tomuto faktoru vystaveny jednotlivé skupiny populace a konečně charakterizace
existujících či potenciálních rizik z uvedených zjištění vyplývajících.
Nutné je zdůraznit, že stanovení rizika je nezbytné tam, kde pro danou látku
v příslušné složce životního prostředí (ovzduší, vodě apod.) není stanoven limit, resp. tam,
kde tento limit je překročen. Limity jsou většinou stanoveny tak, aby s dostatečnou rezervou
zaručovaly zdravotní nezávadnost, resp. společensky přijatelnou míru rizika, a jsou-li
dodrženy, daná situace z hlediska ochrany zdraví po legislativní stránce vyhovuje.

2 / 32

Areál výrobny stavebních hmot v k.ú. Blučina, okres Brno - venkov : Hodnocení vlivů na veřejné zdraví

Vlastní odhad zdravotního rizika probíhá v následujících krocích :
•

Určení nebezpečnosti – shromáždění a vyhodnocení dat o typech poškození zdraví,
která mohou být vyvolána látkou, a o podmínkách expozice, za jakých k poškození
dochází.
V případě hluku je obsahem tohoto kroku popis možných nepříznivých účinků hluku
na lidské zdraví.

•

Charakterizace nebezpečnosti – kvantitativní popis vztahů mezi dávkou a rozsahem
poškození, škodlivého účinku. Tento krok vyžaduje dva základní typy extrapolací :
extrapolace mezidruhové (pokusné zvíře - člověk) a extrapolace do oblasti nízkých
dávek. Cílem je získání základních parametrů pro kvantifikaci rizika, kdy existují dva
základní typy účinků - prahový a bezprahový. U látek, které nejsou podezřelé z
karcinogenity, se předpokládá účinek prahový, kdy se může projevit tzv. toxický
účinek látky na organismus. U látek podezřelých z karcinogenity u člověka se
předpokládá bezprahový účinek. Vychází se z předpokladu, že negativní účinek na
lidské zdraví může vyvolat jakýkoliv kontakt s karcinogenní látkou.
V případě charakterizace nebezpečnosti hluku se snažíme najít referenční hladiny
hlukové expozice pro hlavní nepříznivé účinky hluku na zdraví a případně stanovit
kvantitativní vztah mezi úrovní zvýšené expozice hluku a pravděpodobností
zdravotního postižení průměrně citlivých jedinců exponované populace.

•

Vyhodnocení expozice – charakteristika dané skupiny populace a velikosti expoziční
dávky (koncentrace) a frekvence, resp. trvání expozice.
Na rozdíl od expozice chemickým látkám se u hlukové expozice podstatně více
uplatňují různé okolnosti a vlivy ekonomického, sociálního či psychologického
charakteru výrazně modifikující a spoluurčující výsledné zdravotní účinky působení
hluku.

•

Charakterizace rizika – integrace (syntéza) dat získaných v předchozích krocích a
vedoucí k určení pravděpodobnosti, s jakou lidský organismus utrpí některé
z možných poškození.
Každé hodnocení rizika je zatíženo nejistotami, které jsou uváděny v závěru

hodnocení.
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II.

ZADÁNÍ
Předkládané hodnocení vlivu záměru společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,

stavby a.s., Brno na veřejné zdraví doplňuje posouzení vlivu záměru na životní prostředí
podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Záměrem investora je výstavba areálu výrobny stavebních hmot s kapacitou výroby
cca 100 tis. tun asfaltové směsi za rok.
K realizaci záměru bude využit stávající areál poblíž obce Blučina (k.ú. Blučina), který
byl ještě donedávna využíván pro výrobu betonového zboží a zpracování přírodního
kamene.
Za zájmové území z hlediska možného ovlivnění veřejného zdraví lze pokládat okolí
předmětné lokality, resp. obytnou zástavbu v území.
Areál se nachází zcela mimo obytnou zástavbu okolních obcí. Nejbližší obytná
zástavba se nachází v obci Blučina. Jedná se o obytný objekt č.p. 22, vzdálený cca 830 m
severozápadním směrem od záměru. Jedná se o objekt poskytující ubytovací služby.
Hodnocení je zaměřené na posouzení vlivů záměru z hlediska znečištění ovzduší a
hluku.
Cílem studie vlivů záměru na veřejné zdraví je vyhodnotit dostupné údaje o
stavu znečištění ovzduší a hlučnosti v zájmové oblasti způsobeném příspěvky záměru
a posoudit tak možný vliv na zdraví obyvatel v území.
Předkládaná studie vlivu na veřejné zdraví je zpracována pro potřeby Oznámení EIA
v rámci posuzování vlivu záměru „Areál výrobny stavebních hmot v k.ú. Blučina, okres Brno venkov“ na životní prostředí, obsahuje proto pouze nezbytné údaje potřebné pro hodnocení
vlivu záměru na veřejné zdraví – ostatní údaje jsou uvedeny v textové části Oznámení EIA,
příp. v přílohách, na které se studie odkazuje.

III.

VSTUPNÍ ÚDAJE
Záměr představuje výstavbu areálu výrobny stavebních hmot s kapacitou výroby cca

100 tis. t asfaltové směsi za rok.
Provoz obalovny je odhadován na 160 dní v roce při provozu průměrně 4 hod. denně,
tzn. celkem 640 hodin ročně.
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Maximální výkon výrobny je 200 t/hod. (= 100% výkon). Maximální denní produkce při
100% výkonu by byla 800 t asfaltové směsi. Předpokládaná průměrná denní produkce (při
80% výkonu) činí 640 t asfaltové směsi.
Použitým palivem bude výhradně zemní plyn.
Počet zaměstnanců :

max. 6 osob

Provozní doba záměru :

sezónní, jednosměnný osmihodinový provoz areálu

Součástí areálu bude mobilní recyklační linka složená z drtícího a třídícího zařízení.
Dovoz recyklační linky se očekává pouze cca 5krát ročně, přičemž množství odpadů
nahromaděné v rámci areálu (předpoklad max. 8 000 tun) bude zpracovávané po dobu cca
21 dnů s ohledem na kapacity zařízení. Mimo tyto doby bude probíhat pouze návoz/odvoz
materiálů. Předpokládaná kapacita zpracování je 40 tis. tun/rok. Vstupní surovinou budou
vybourané drážní štěrky, betony a asfalty.
Provoz zařízení výroby asfaltových směsí a recyklační linky nebude probíhat
souběžně.
Technologické řešení
Ve výrobně stavebních hmot bude vyráběna obalovaná asfaltová směs z minerálních
materiálů o různé zrnitosti. Surovinami pro výrobu stavebních hmot je drcené kamenivo,
kamenná moučka - filler, mletý vápenec a pojivo tvoří ohřátý asfalt.
Výroba asfaltových směsí bude probíhat v zařízení typu Unibach 200 - ve věžovém
provedení.
Tabulka 1 : Technické parametry obalovny
Název zařízení

Obalovna asfaltových směsí Unibatch 200 v provedení věžovém

Výrobce

Ammann, případně Askom, Bennighoven

Sušící výkon

200 t/hod. při 4% vlhkosti kameniva
160 t/hod. při 5% vlhkosti kameniva

Maximální mísící výkon

200 t/hod. (míchačka 3 t)

Trvalý výkon celého zařízení

až 200 t/hod., průměrný výkon 160 t/hod.

Výkon pro výrobu litého asfaltu

Ne

Max teplota kameniva v sušícím bubnu

400°C

Běžná teplota kameniva v sušícím bubnu

200°C

Vyhřívání sušícího bubnu na kamenivo

Hořák např. typu OERTLI

Palivo

zemní plyn

Jmenovitý sušící výkon

do 20 MW

Součástí technologie jsou nádrže na skladování asfaltových hmot a velín.
Celková výška technologie je cca 26 m. Výška společného výduchu 20 m.
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Popis technologie výroby asfaltových směsí :
Jednotlivé frakce kameniva jsou kolovým nakladačem dopravovány do jednotlivých
dávkovačů. Z dávkovačů je určená směs frakcí kameniva dopravována dopravními pásy
do rotačního sušícího bubnu, kde se kamenivo vysuší a ohřeje na potřebnou teplotu (180 –
200 °C). Sušící buben je vyhříván sušícím hořákem o jmenovitém výkonu do 20 MW.
Palivem je zemní plyn. Hořák má automatickou regulaci výkonu ve vazbě na množství a
teplotu kameniva na výstupu ze sušícího bubnu. Horké kamenivo je dopravováno
korečkovým elevátorem na vibrační třídič. Vytříděné kamenivo je skladováno v zásobníku
nad váhou kameniva. Mletý vápenec a vratný prach jsou uskladněny ve vertikálním
zásobníku, z něhož jsou korečkovým elevátorem a šnekovými dopravníky dopravovány do
váhy filleru. Asfalt je uskladněn ve čtyřech až šesti vertikálních nádržích, každá o kapacitě 80
m3, vytápěných odporově elektrickou energií. Z nádrží je asfalt dopravován potrubím a
zubovým čerpadlem do váhy asfaltu.
Granulované přísady jsou skladovány ve vacích (Big-Bag), z nichž se plní zásobní
nádrž. Ze zásobní nádrže je granulát dopravován šnekovým dopravníkem do váhy a z váhy
pneu-systémem do plnícího šneku míchačky. Jednotlivé vážené komponenty (kamenivo,
asfalt, filler a granulát) jsou dávkovány do míchačky, odkud jsou po dokonalém promísení
dopravovány zavážecím vozíkem do nakládacího (expedičního) sila, anebo přímo do
dopravních prostředků. Korby nákladních vozidel se pro snížení přilnavosti stříkají před
příjezdem pod výsyp olejovou emulzí a po naložení směsi se bezprostředně zaplachtovávají.
Technologie zabezpečuje, že se ohřátý materiál pohybuje pouze v uzavřeném
a utěsněném prostoru. Spaliny a prach ze sušícího bubnu a vibračního třídiče jsou pomocí
odprašovacího zařízení odsávány přes vysoce účinné filtry, které zajišťují koncentrace ve
vzduchu

pod 20

mg/m3,

reálně

10 - 15 mg/m3.

Oddělení

prachu

od vzduchu

je

dvoustupňové - uklidňovací komora a látkové filtry. Separovaný prach je přiváděn zpět do
výroby jako vlastní plnivo.
Celý výrobní proces obalovny je řízen průmyslovým počítačem tak, aby celý proces
probíhal automaticky podle zvolených parametrů.

DOPRAVA
Záměr nevyžaduje budování nové dopravní infrastruktury.
Pro vjezd do areálu bude využívána brána při východní straně areálu.
Dopravní

obslužnost

areálu

je

zajištěna

komunikací

III/41611,

dále

pak

prostřednictvím komunikace II/416, nájezdových tras na dálnici D2 a dálnice D2, přičemž
všechny trasy jsou vedené mimo obytnou zástavbu okolních obcí.
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Veškerá doprava bude směřována na dálnici D2, avšak výjimkou mohou být cesty
zaměstnanců z okolí osobními automobily.
Četnost dopravy je uvažována v maximálním počtu 76 nákladních vozidel za den. Pro
dopravu sypkých hmot budou využívány běžné návěsové automobily s výklopnou korbou
typů Tatra, MAN, Mercedes, Volvo a i další obdobné typy zahraniční o nosnosti 22 - 28 tun,
pro dopravu hotové asfaltové směsi pak nákladní automobily s výklopnou korbou i
automobily návěsové o nosnosti až 22 - 25 tun.
V případě osobní dopravy je uvažováno s počtem 6 osobních automobilů za den.

IV.

HODNOCENÍ VLIVŮ Z HLEDISKA OVZDUŠÍ

IV.1. Identifikace vlivů
Cílem posouzení vlivů záměru na veřejné zdraví z hlediska ovzduší je vyhodnotit
dostupné údaje o stavu znečištění ovzduší v dotčeném území způsobeném přispěním emisí
po realizaci záměru společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. a posoudit tak
možný vliv na zdraví obyvatel.
Pro záměr byla zpracována ROZPTYLOVÁ STUDIE - Ing. Josef Vraňan - Ing. Radek
Píša, s.r.o., 10/2020 - hodnotí příspěvky relevantních škodlivin spojených s provozem
obalovny - prachových částic frakcí PM10 a PM2,5, oxidů dusíku (NOX) vyj. jako NO2, oxidu
uhelnatého (CO), benzenu, dále benzo(a)pyrenu a dalších polycyklických aromatických
uhlovodíků (PAU).
Provoz v areálu bude spočívat buď v provozu zařízení obalovny asfaltových směsí
nebo zařízení recyklační linky (drtící a třídící zařízení), proto byla rozptylová studie
zpracována variantně pro jednotlivé provozy, přičemž :
-

stav A představuje provoz obalovny asfaltových směsí

-

stav B představuje provoz recyklační linky na stavební odpad
Výpočet byl proveden v referenčních bodech - tedy v bodech pravidelné sítě

referenčních bodů v území (5 200 m x 2 500 m, s krokem 100 m) doplněné body
reprezentující obytnou zástavbu v lokalitě.
Příspěvky k imisní zátěži ve vybraných bodech zástavby jsou použity pro hodnocení
zdravotních rizik.
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IV.2. Určení a charakterizace nebezpečnosti - vliv vybraných
škodlivin
Suspendované částice PM10 a PM2,5
Prachové částice (polydisperzní aerosol) vznikají drcením a spalováním různých
materiálů a látek. Pro posouzení účinku prachu na lidský organismus je potřebné znát
velikost a tvar prachových částic, chemické složení, koncentraci a délku expozice. Částice
menší než 10 µm – označované jako PM10, se dostávají do dolních cest dýchacích, což se
může projevit na zvýšené nemocnosti, astmatickými potížemi i úmrtností. Citlivými skupinami
jsou děti, starší osoby a osoby s onemocněním dýchacího a oběhového systému. Depozice
v plicích je největší u částic o velikosti 1 – 2 µm. Částice s průměrem pod 0,001 µm nejsou v
plicích v podstatě vůbec zachytávány (jsou vydechovány). Částice o velikosti nad 10 µm jsou
naopak součástí expozice požitím. Částice z frakce PM2,5 a zejména při rozměrech pod 1
µm, pronikají v 90 i více % do plicních alveolů a ovlivňují jejich stěny (respirabilní podíl).
V případě, že obsahují i další škodliviny, jako např. těžké kovy, jejich škodlivost prudce
vzrůstá. Frakce PM2,5 je proto považována za zdravotně významnější než PM10.
Popisované účinky zvýšení denních koncentrací PM10 zahrnují nejčastěji nárůst
celkové nemocnosti i úmrtnosti, zejména na kardiovaskulární onemocnění, zvýšení počtu
osob hospitalizovaných pro respirační onemocnění, zvýšení kojenecké úmrtnosti, zvýšení
výskytu příznaků ovlivnění dýchacího ústrojí (kašel, ztížené dýchání) zejména u astmatiků,
z toho vyplývající zvýšená spotřeba bronchodilatancií (léků na rozšíření dýchacích cest) a
změny plicních funkcí při spirometrickém vyšetření. Závěry publikovaných studií jsou
srovnatelné a nasvědčují tomu, že riziko spojené s krátkodobou expozicí částicím frakce
PM10 znamená vzestup celkové mortality o 0,5 % při zvýšení denní průměrné koncentrace
částic PM10 o 10 µg/m3 nad 50 µg/m3. Tento vztah expozice a účinku pro kvantitativní
zhodnocení akutního působení doporučuje WHO v dodatku, aktualizujícím v roce 2005
Směrnici pro kvalitu ovzduší v Evropě. Nárůst denní průměrné koncentrace PM10 je spojen
podle meta-analýzy evropských epidemiologických studií s dalšími hodnotitelnými ukazateli
vlivu na zdraví, patří sem zvýšení počtu hospitalizací z důvodu respiračních onemocnění u
osob starších 65 let o 0,7 % a zvýšená spotřebu léků u dětí s chronickým respiračním
onemocněním o 0,5 %. Jako sumární odhad z různých epidemiologických studií, vztažený ke
zvýšení denní průměrné koncentrace PM10 o 10 µg/m3, je uváděno i zvýšení počtu lidí
trpících kašlem o 3,6 % a lidí s podrážděním dolních dýchacích cest o 3,2 %.

8 / 32

Areál výrobny stavebních hmot v k.ú. Blučina, okres Brno - venkov : Hodnocení vlivů na veřejné zdraví

Účinky dlouhodobého působení suspendovaných částic se týkají snížení plicních
funkcí, zvýšené respirační nemocnosti, výskytu symptomů chronické bronchitidy, spotřeby
léků pro rozšíření průdušek při dýchacích obtížích a zkrácení délky života hlavně z důvodu
vyšší úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění a pravděpodobně i karcinom plic.
Poslední zpráva WHO uvádí odhad, že současná úroveň znečištění ovzduší
suspendovanými částicemi v Evropě zkracuje délku života obyvatel 25 zemí EU v průměru o
8,6 měsíce. Diskutovanou otázkou je, zda hmotnostní koncentrace jsou ideálním
deskriptorem znečištění ovzduší aerosolem, protože zdravotní účinky jemných částic souvisí
více s jejich počtem a velikostí povrchu než s hmotností částic. Zvýšení průměrné roční
koncentrace PM2,5 o 10 µg/m3 zvyšuje podle závěrů WHO celkovou úmrtnost exponované
populace cca o 6 % (u dospělých nad 30 let). Tento vztah se statisticky významně projevuje
cca od 10 μg/m3 průměrné roční koncentrace PM2,5.
V posledních letech sílí názor, že vhodnějším ukazatelem dlouhodobého působení je
celkový počet let ztráty života – YOLL (Years of Life Lost). K přesnému výpočtu tohoto
ukazatele jsou zapotřebí podrobné statistické údaje, které nejsou pro exponovanou populaci
reálně k dispozici. Podle vztahu odvozeného pro země EU vede navýšení průměrné roční
koncentrace PM2,5 o 1 µg/m3 k průměrné ztrátě délky života o 0,22 dne na osobu a rok. V
přepočtu na expozici PM10 se jedná o vztah 4,0 x 10-4 YOLL na osobu, rok a průměrnou
koncentraci 1 µg/m3. Dosud není stanoven jednotný postup hodnocení a jedná se skutečně
jen o hrubý odhad skutečného stavu.
Veliká proměnlivost suspendovaných částic co do chemického i velikostního složení a
také veliké rozdíly v citlivosti lidí velmi ztěžují vědecky zdůvodněné stanovování limitů, resp.
v současné době se nepředpokládá, že jakýkoliv limit může spolehlivě ochránit každého
člověka před všemi možnými nepříznivými zdravotními efekty. Snahou musí být snižování
prašnosti na dosažitelné minimum. Limity, pokud jsou uváděny, jsou tedy spíše konvencí,
která připouští u obzvláště citlivých lidí určitou malou míru nepříznivých vlivů.
Tabulka 2 : Směrné hodnoty a postupné cíle dle Air Quality Guidelines - AQG, WHO 2005
Roční průměrné koncentrace

PM10

PM2,5

70 µg/m

3

50 µg/m

3

Cíl 3

30 µg/m

3

Směrná hodnota AQG

20 µg/m

3

Cíl 1
Cíl 2

24hodinové koncentrace
Cíl 1
Cíl 2

PM10

35 µg/m

3

Riziko úmrtnosti o cca 15% vyšší než při AQG

25 µg/m

3

Riziko úmrtnosti o cca 6% nižší než u cíle 1

15 µg/m

3

Riziko úmrtnosti o cca 6% nižší než u cíle 2

10 µg/m

3

PM2,5

150 µg/m

3

100 µg/m

3

75 µg/m

3

Riziko úmrtnosti o cca 5% vyšší než při AQG

50 µg/m

3

Riziko úmrtnosti o cca 2,5% vyšší než při AQG
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Cíl 3
Směrná hodnota AQG *)

75 µg/m

3

37,5 µg/m

50 µg/m

3

3

25 µg/m

3

Riziko úmrtnosti o cca 1,2% vyšší než při AQG
-

*) Založeno na vztahu mezi 24h a ročními úrovněmi PM.

Oxidy dusíku NOx, resp. oxid dusičitý NO2
Oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější klasické škodliviny v ovzduší. Hlavním
zdrojem antropogenních emisí oxidů dusíku do ovzduší je spalování fosilních paliv. Ve
většině případů jsou emitovány převážně ve formě oxidu dusnatého, který je ve vnějším
ovzduší rychle oxidován přítomnými oxidanty na oxid dusičitý. Oxid dusičitý NO2 je z hlediska
účinků na lidské zdraví významnější a je o něm k dispozici dostatek validních údajů. Hlavní
cestou expozice oxidu dusičitého je inhalace a to jak ze zdrojů ve venkovním prostředí, tak
ve vnitřním prostředí.
Publikované nepříznivé zdravotní účinky oxidu dusičitého ve Směrnici WHO pro
kvalitu ovzduší v Evropě z roku 2000 vycházejí z výsledků kontrolovaných klinických studií a
z epidemiologických studií. Epidemiologické studie prokázaly různé účinky zahrnující
poškození plicního metabolismu, plicních funkcí a zvýšení vnímavosti k plicním infekcím. Z
klinických studií vyplynulo, že vliv na plicní funkce u zdravých osob mají až vysoké
koncentrace nad 1990 µg/m3. Další studie byly zaměřeny na citlivé skupiny osob a to na
astmatiky, pacienty s chronickou obstrukční chorobou plic a pacienty s chronickou
bronchitidou, kteří jsou k akutním změnám funkce plic a zvýšení reaktivity dýchacích cest
jednoznačně náchylnější. WHO ve svých závěrech uvádí, že malé změny v plicních funkcích
byly popsány v několika studiích u astmatiků při akutní expozici 375 - 565 µg/m3 a tuto
koncentraci považuje za LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které je ještě pozorována
nepříznivá odpověď na statisticky významné úrovni ve srovnání s kontrolní skupinou). Na
základě těchto klinických studií WHO stanovila směrnou hodnotu pro jednohodinovou
koncentraci na úrovni 200 µg/m3. Při dvojnásobné koncentraci navržené doporučené
hodnoty, tj. 400 µg/m3, byly pozorovány malé změny plicních funkcí u astmatiků s
konstatováním, že chlad a další alergeny v ovzduší současně s inhalací oxidu dusičitého tyto
nepříznivé účinky zvyšují. Pro krátkodobé imisní koncentrace 100 µg/m3, což představuje 50
% doporučené hodnoty, nebyly u nejcitlivější skupiny populace (u astmatiků) zaznamenány
nepříznivé zdravotní účinky. WHO v aktualizovaném dodatku z roku 2005 uvádí výsledky
opakovaných studií, které ukazují na přímé ovlivnění plicních funkcí u astmatiků při
krátkodobých expozicích 560 µg/m3 a zvýšení reaktivity dýchacích cest u astmatiků nad 200
µg/m3. Na základě výsledků těchto studií potvrdilo směrnou hodnotu jednohodinové
koncentrace NO2 na úrovni 200 µg/m3.
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WHO ve Směrnici pro kvalitu ovzduší v Evropě z roku 2000 uvádí, že v současné
době nejsou k dispozici epidemiologické studie pro chronické působení oxidu dusičitého,
které by jednoznačně stanovily délku expozice a úroveň koncentrace, která by při
dlouhodobé expozici neměla prokazatelný zdravotně nepříznivý účinek.
Studie ve vnitřním prostředí naznačily, že zvýšení koncentrací oxidu dusičitého o 30
µg/m3 (jednalo se o průměrné 2 týdenní koncentrace) představuje 20 % nárůst nemocí
dolních cest dýchacích u dětí ve věku 5 - 12 let, zároveň je konstatováno, že tyto výsledky
nemohou být aplikovány pro kvantifikaci vlivu oxidu dusičitého ve venkovním prostředí.
Epidemiologické studie ve venkovním městském prostředí amerických a evropských
měst v případě chronické expozice nalezly kvalitativní vztah mezi působením oxidu
dusičitého na nárůst respiračních příznaků u astmatických dětí či pokles plicních funkcí u dětí
(většinou při průměrné roční koncentraci 50 - 75 µg/m3 a vyšší, ve shodě se studiemi ve
vnitřním prostředí). Na základě těchto epidemiologických studií WHO ve své Směrnici z roku
2000 stanovilo směrnou hodnotu pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého v úrovni
40 µg/m3, tato hodnota byla potvrzena i v aktualizovaném dodatku WHO z roku 2005, i
přesto že nejnovější studie z vnitřního prostředí poskytly údaje o výskytu respiračních
příznaků u dětí pod 40 µg/m3. Tyto důkazy však nejsou dle WHO prozatím dostatečně
doloženy. V současné době nejsou k dispozici vztahy ke kvantitativnímu vyhodnocení
chronického účinku oxidu dusičitého na lidské zdraví.
Oxid uhelnatý CO
Oxid uhelnatý je jedna z nejběžnějších a velmi rozšířených škodlivin v ovzduší,
častým zdrojem je doprava. Hlavní cestou expozice oxidu uhelnatého je inhalace, a to jak ze
zdrojů ve venkovním prostředí, tak ve vnitřním prostředí.
Hlavním účinkem CO je jeho vazba na molekuly krevního barviva hemoglobinu (za
vzniku karboxyhemoglobinu), které pak nejsou schopné přenášet do tkání kyslík. Ochota
vázat se na hemoglobin je u oxidu uhelnatého 200 - 250 x vyšší než u kyslíku. Při akutní
expozici oxidu uhelnatému dochází k tkáňové hypoxii (nedostatku kyslíku), především u
orgánů a tkání s vysokým obsahem kyslíku jako je mozek, srdce, vyvíjející se plod. Během
expozice oxidu uhelnatému se hladina karboxyhemoglobinu rychle zvyšuje a po 6 - 8
hodinách expozice se ustálí na určitém rovnovážném stavu. Tato vazba oxidu uhelnatého na
hemoglobin je reverzibilní.
Nepříznivými zdravotními účinky při inhalační expozici CO jsou neurologické účinky
na lidský organismus se změnou chování, kardiovaskulární účinky a vliv na vývoj plodu.
Karcinogenní ani mutagenní účinky oxidu uhelnatého nebyly v žádné studii zjištěny.
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WHO (ve Směrnici pro kvalitu ovzduší v Evropě, 2000) doporučuje k prevenci rizika
následující hodnoty : 100 mg/m3 po dobu 15 minut, 60 mg/m3 po dobu 30 minut, 30 mg/m3 po
dobu 1 hodiny, 10 mg/m3 po dobu 8 hodin.
Benzen
Benzen je bezbarvá kapalina, málo rozpustná ve vodě, charakteristického
aromatického zápachu, která se snadno odpařuje. Je obsažen v surové ropě a ropných
produktech. Hlavními zdroji uvolňování benzenu do ovzduší je vypařování z pohonných
hmot, výfukové plyny a cigaretový kouř.
Akutní otrava benzenem inhalační a dermální cestou vyvolává po počáteční stimulaci
a euforii útlum centrálního nervového systému. Dochází též k podráždění kůže a sliznic.
Syndromy po požití zahrnují zvracení, ztrátu koordinace až delirium, změny srdečního rytmu.
Kritickým orgánem při chronické expozici je kostní dřeň, účinkem metabolitů benzenu
zde dochází ke vzniku různých poruch krvetvorby. Pozorovány byly také imunologické
změny. O fetotoxických nebo teratogenních účincích benzenu nejsou přesvědčivé zprávy. Při
hodnocení rizika benzenu se hlavní pozornost věnuje karcinogenitě. Benzen je prokázaný
lidský karcinogen, zařazený IARC do skupiny 1. US EPA jej též řadí do kategorie A jako
známý lidský karcinogen pro všechny cesty expozice.
Epidemiologické studie u profesionálně exponované populace poskytly jasné důkazy
o kauzálním vztahu k akutní myeloidní leukémii a naznačují vztah i k chronické myeloidní
leukémii a chronické lymfadenóze.
WHO definovala pro benzen na základě zhodnocení řady studií jednotku
karcinogenního rizika pro celoživotní expozici koncentraci 1 µg/m3 v rozmezí 4,4 – 7,5 x 10-6
(používá se hodnota 6 x 10-6), v těchto studiích však byly osoby exponovány koncentracím o
několik řádů vyšším než se mohou vyskytovat ve venkovním ovzduší. Extrapolace do oblasti
nízkých koncentrací proto pravděpodobně neodpovídá skutečné křivce účinnosti (jedná se o
horní mez odhadu rizika).
V tabulkách Regional Screening Level (RSL), revize 11/2020, je uvedena na základě
RfC vypočtená hraniční ještě akceptovatelná koncentrace ve vnějším ovzduší 0,36 µg/m3,
odpovídající kvocientu nebezpečí HQ = 1.
RSL je koncentrace látky ve vodě, vzduchu a půdě, představující při standardním
expozičním scénáři ještě přijatelnou míru rizika toxického nebo karcinogenního účinku.
Nepočítá se s příjmem dané látky jinými expozičními cestami, ani s příjmem jiných podobně
působících látek.
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Benzo(a)pyren
Benzo(a)pyren je polycyklický aromatický uhlovodík (PAU), který bývá při posuzování
zdravotních rizik častým reprezentantem skupiny PAU jakožto komplexní směsi chemických
látek uhlovodíkového charakteru.
Nejvýznamnějšími expozičními cestami PAU jsou ingesce (představující cca 80 %
celkového příjmu PAU) a inhalace. Z trávicího traktu jsou PAU absorbovány jen částečně
(biodostupnost se mění podle typu PAU cca od 10 do 80 %), z respiračního traktu naopak
rychle a téměř kompletně. Při biotransformaci některých PAU dochází ke vzniku reaktivních
(většinou mutagenních) metabolitů.
Údaje ze studií na zvířatech naznačují, že některé PAU mohou indukovat řadu
nežádoucích zdravotních účinků, zahrnujících imunotoxicitu, genotoxicitu, karcinogenitu a
reprodukční toxicitu (postihující obě pohlaví). Pravděpodobně také ovlivňují vznik a rozvoj
aterosklerózy. O systémové toxicitě PAU existuje však jen málo údajů, neboť zřetelné
známky toxicity obvykle nejsou patrné, dokud dávka není dostatečná k vyvolání nádoru. Při
reálné expozici u lidí se obvykle nepředpokládá riziko nekarcinogenních toxických účinků.
Kritickým účinkem, kterému je věnována největší pozornost, je karcinogenita, která je
u B(a)P a několika dalších PAU dostatečně dokumentována v experimentech na zvířatech a
naznačují ji i výsledky epidemiologických studií u profesionálně exponované populace.
Přímé důkazy o karcinogenitě jednotlivých látek u lidí však chybí, neboť expozice
v pracovním prostředí se vždy týká celé směsi PAU.
Z výše uvedených důvodů byly jako výchozí bod pro hodnocení zdravotního rizika
expozice PAU vybrány důkazy o jejich karcinogenitě. Při výpočtu zdravotních rizik
benzo(a)pyrenu se používá jednotka karcinogenního rizika 8,7 x 10-2 (na 1 µg/m3), WHO
2000.
Polycyklické aromatické uhlovodíky PAU
= další sloučeniny v emisích z technologie obalovny
Polycyklické

aromatické

uhlovodíky

(PAU)

představují

skupinu

různorodých

organických sloučenin obsahujících nejméně dvě benzenová jádra. Nejsou vyráběny nebo
užívány komerčně, vznikají při nedokonalém spalování organických látek a vzhledem k
rozšířenosti jejich přírodních i antropogenních zdrojů jsou prakticky všudypřítomné. Většina
PAU se dostává do životního prostředí cestou atmosféry z řady procesů spalování a
pyrolýzy. V ovzduší jsou většinou vázány na pevné částice a mohou být transportovány na
značné vzdálenosti.
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V ovzduší bylo zjištěno okolo 500 PAU, tvoří komplexní směsi, avšak většina měření
se týká benzo(a)pyrenu, který je nejlépe prostudován. Běžné průměrné roční koncentrace
B(a)P v evropských městech se pohybují v rozmezí 1-10 ng/m3. Ve venkovských oblastech je
koncentrace B(a)P v ovzduší pod 1 ng/m3.
Výsledky měření směsi PAU mohou být z hlediska karcinogenního potenciálu
vyjádřené jako toxický ekvivalent benzo(a)pyrenu (TEQ) pomocí faktorů ekvivalentní toxicity
(TEF), ve kterých je karcinogenní potenciál příslušné látky porovnán s karcinogenním
potenciálem B(a)P, který má hodnotu 1. TEQ B(a)P je pak dán součtem součinů TEF a
naměřených koncentrací jednotlivých látek.
Za hlavní zdroj PAU pro člověka je považována potrava v důsledku tvorby PAU
během její přípravy a v důsledku kontaminace plodin atmosférickým spadem.
PAU jsou sice málo rozpustné ve vodě, ale vysoce lipofilní. Snadno se vstřebávají
plícemi, zažívacím traktem i přes kůži. Snadno pronikají přes placentární bariéru a jsou
stanovitelné i v mateřském mléce. V organismu podléhají metabolickým reakcím, při kterých
vznikají reaktivní meziprodukty a metabolity (zejména diol-epoxidy, vytvářející addukty s
DNA), odpovědné za mutagenní, karcinogenní a toxické účinky.
O toxicitě PAU je však jen málo údajů, neboť zřetelné známky toxicity nejsou obvykle
patrné, dokud dávka není dostatečná k vyvolání nádorového účinku. Při běžné expozici u lidí
ze složek životního prostředí se doposud nepředpokládalo reálné riziko nekarcinogenních
toxických účinků, avšak výsledky posledních výzkumů upozorňují na PAU obsažené v jemné
frakci suspendovaných částic v ovzduší, a to hlavně ve vztahu k nepříznivému ovlivnění
vývoje dětí, jak během nitroděložního vývoje, tak i později v předškolním věku.
Kritickým účinkem, kterému je věnována největší pozornost, je však karcinogenita,
která je u B(a)P a několika dalších vysokomolekulárních PAU dostatečně dokumentována v
experimentech na zvířatech a potvrzují ji i výsledky epidemiologických studií u profesionálně
exponované populace.
Přímé důkazy o karcinogenitě jednotlivých látek u lidí chybějí, neboť expozice v
pracovním prostředí se vždy týká celé směsi PAU.
Mezi PAU s nejvyšší potencí karcinogenního účinku, které jsou běžně zjišťovány v
ovzduší, patří B(a)P, který je považován za prokázaný karcinogen pro člověka a
dibenz(a,h)anthracen který řadí IARC do kategorie 2A mezi látky pravděpodobně
karcinogenní pro člověka. Řada dalších PAU, jako jsou benzofluorantheny, indeno(1,2,3cd)pyren, benzo(a)anthracen a chrysen, je zařazena do skupiny 2B mezi možné karcinogeny
a mnoho dalších zatím nebylo možné z hlediska karcinogenity pro člověka klasifikovat.
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WHO doporučila ve Směrnicích pro kvalitu ovzduší v Evropě roce 1987 i později v
roce 2000 pro B(a)P ve venkovním ovzduší jednotku karcinogenního rizika UCR = 8,7 x 10-2.
Podkladem byla UCR odvozená US EPA konzervativním lineárním vícestupňovým modelem
pro dlouhodobou expozici frakci PAU z emisí koksárenské pece u koksárenských dělníků,
přepočtená na podíl B(a)P v této frakci. Výchozí studie je ovšem zatížena řadou nejistot a
složení koksárenských emisí je odlišné od běžné skladby PAU ve venkovním ovzduší.
K obdobnému závěru, tj. doporučení použití B(a)P jako zástupce směsi PAU a
vyjádření karcinogenního potenciálu celé směsi pomocí UCR B(a)P 8,7 x 10-2, dospěla WHO
i ve Směrnici pro kvalitu vnitřního ovzduší z roku 2010.
WHO nestanovuje pro PAU ve vnějším ovzduší doporučenou limitní koncentraci.
Důvodem je jak bezprahový karcinogenní účinek, který představuje hlavní riziko těchto látek
v ovzduší, tak i jejich výskyt ve směsích a možnost interakce s pevnými částicemi a dalšími
látkami v ovzduší. Doporučuje proto, aby obsah PAU v ovzduší byl omezován na nejnižší
možnou úroveň.

IV.3. Vyhodnocení expozice
-

zdroj :

rozptylová studie k záměru
www.chmi.cz

-

imisní pozadí – viz nejistoty hodnocení

Zájmovou oblastí pro hodnocení zdravotních rizik z ovzduší je území v okolí areálu
výstavby obalovny - území, ve kterém byly zvoleny výpočtové body pro účely zpracování
rozptylové studie, resp. referenční body reprezentující obytnou zástavbu v lokalitě - viz
mapka v rozptylové studii.
Referenční bod - adresa :
2000 Rodinný dům, č.p. 690, Blučina
2001 Objekt k bydlení, č.p. 488, Blučina
2002 Objekt k bydlení, č.p. 106, Blučina
2003 Rodinný dům, č.p. 584, Blučina
2004 Objekt k bydlení, č.p. 304, Blučina
Tabulka 3 : Dotčená populace - počty obyvatel v obcích (zdroj : mvcr.cz)
Název obce

Kód obce dle ČSÚ

Počet obyvatel dle ČSÚ
(data platná k 1.1.2021)

Blučina

582859
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Podkladem pro hodnocení je rozptylová studie k záměru - Ing. Josef Vraňan - Ing.
Radek Píša, s.r.o., 10/2020.
Pro hodnocení expozice byly využity hodnoty imisních příspěvků škodlivin ve
vybraných bodech zástavby z rozptylové studie k záměru.
Výška výpočtových bodů byla 1,5 m.
Situování vybraných referenčních bodů je dokladováno v příslušné části rozptylové
studie.
Výpočet rozptylové studie byl proveden programem SYMOS’97, verze 2013.
Záměrem je provoz obalovny asfaltových směsí s kapacitou cca 100 tis. tun asfaltové
směsi za rok. V době, kdy nebude v provozu obalovna, budou pracovníci využiti k obsluze
recyklační linky na stavební odpad. Bude se jednat se o mobilní linku, která bude do areálu
umístěna cca 5krát do roka. V případě jejího využití bude v provozu 8 hodin denně. Linka má
max. kapacitu zpracování 120 t/hod., což při zohlednění provozní doby je 960 t/den. Roční
odhadovaná kapacita zpracování je 40 tis. tun.
Vzhledem k tomu, že nebude docházet k situaci, že by byly obě technologie
v provozu současně, byly příspěvky pro maximální hodinové a maximální denní koncentrace
znečišťujících látek počítány v rozptylové studii ve dvou variantách :
stav A – provoz obalovny asfaltových směsí
stav B – provoz recyklační linky na stavební odpad
Pro expozici imisím byla uvažována pouze inhalační cesta vstupu škodliviny z
ovzduší do organismu. Podkladem při hodnocení inhalační expozice je konzervativní přístup,
kdy vypočtené imisní příspěvky škodlivin v rozptylové studii budou působit na obyvatelstvo
ve venkovním prostředí 24 hodin denně. Uvedený přístup je v souladu s principem
předběžné obezřetnosti, hodnocené pozadí znečištění atmosféry na modelované oblasti
poněkud nadhodnocuje a je proto z hlediska potenciálně dotčených obyvatel v okolí
hodnoceného záměru na straně bezpečnosti.
Kompletní výsledky výpočtů jsou v rozptylové studii, dále jsou uvedeny pouze
relevantní údaje.
Suspendované částice PM10
POZADÍ
Podle hodnocení úrovně znečištění ovzduší se pětileté průměry ročních průměrných
koncentrací v zájmovém území pohybují na úrovni 24,1 µg.m-3 (za roky 2014 až
2018). Podle téhož hodnocení je PM10 – 36. nejvyšší hodnota 24-hod. průměrné
koncentrace v zájmovém území max. 44,1 µg.m-3.
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VÝHLED - příspěvek provozu ve vybraných bodech zástavby
Nejvyšší hodnoty :

stav A

0,364 µg/m3 (24-hod. koncentrace)

stav B

7,189 µg/m3 (24-hod. koncentrace)

stav A + B

0,015 µg/m3 (roční průměr)

Suspendované částice PM2,5
POZADÍ
Podle hodnocení úrovně znečištění ovzduší se pětileté průměry ročních průměrných
koncentrací v zájmovém území pohybují na úrovni 18,7 µg.m-3 (za roky 2014 až
2018).
VÝHLED - příspěvek provozu ve vybraných bodech zástavby
Nejvyšší hodnoty :

stav A

0,210 µg/m3 (24-hod. koncentrace)

stav B

2,115 µg/m3 (24-hod. koncentrace)

stav A + B

0,005 µg/m3 (roční průměr)

Oxid dusičitý NO2
POZADÍ
Podle hodnocení úrovně znečištění ovzduší se pětileté průměry ročních průměrných
koncentrací v zájmovém území pohybují na úrovni 19,1 µg.m-3 (za r. 2014 až 2018).
VÝHLED - příspěvek provozu ve vybraných bodech zástavby
Nejvyšší hodnoty :

stav A

72,182 µg/m3 (1-hod. koncentrace)

stav B

10,234 µg/m3 (1-hod. koncentrace)

stav A + B

0,069 µg/m3 (roční průměr)

Oxid uhelnatý CO
POZADÍ
Údaje o imisním pozadí nejsou k dispozici.
VÝHLED - příspěvek provozu ve vybraných bodech zástavby
Nejvyšší hodnoty :

stav A

95,317 µg/m3 (8-hod. koncentrace)

stav B

1,730 µg/m3 (8-hod. koncentrace)

Benzen
POZADÍ
Podle hodnocení úrovně znečištění ovzduší se pětileté průměry ročních průměrných
koncentrací v zájmovém území pohybují na úrovni 1,4 µg.m-3 (za roky 2014 až 2018).
VÝHLED - příspěvek provozu ve vybraných bodech zástavby
Nejvyšší hodnoty :

stav A + B
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Benzo(a)pyren
POZADÍ
Podle hodnocení úrovně znečištění ovzduší se pětileté průměry ročních průměrných
koncentrací v zájmovém území pohybují na úrovni 0,7 ng.m-3 (za roky 2014 až 2018).
VÝHLED - příspěvek provozu ve vybraných bodech zástavby
Nejvyšší hodnoty :

stav A + B

1,82 x 10-8 µg/m3 (roční průměr)

Polycyklické aromatické uhlovodíky PAU
POZADÍ
Údaje o imisním pozadí nejsou k dispozici.
VÝHLED - příspěvek provozu ve vybraných bodech zástavby
Nejvyšší hodnoty :
Fluoranthen

stav A

3,19 x 10-8 µg/m3 (roční průměr)

Pyren

stav A

1,23 x 10-8 µg/m3 (roční průměr)

Benzo(a)anthracen

stav A

9,17 x 10-10 µg/m3 (roční průměr)

Fluoren

stav A

3,19 x 10-7 µg/m3 (roční průměr)

Phenanthren

stav A

5,18 x 10-7 µg/m3 (roční průměr)

Anthracen

stav A

4,18 x 10-8 µg/m3 (roční průměr)

IV.4. Charakterizace rizik
CHARAKTERIZACE RIZIKA NEKARCINOGENNÍCH ÚČINKŮ
Kvantitativní charakterizace rizika toxických nekarcinogenních účinků se stanovuje
pomocí kvocientu nebezpečnosti HQ, což je podíl koncentrace dané látky v ovzduší se
zdravotně významnými (referenčními) koncentracemi dle WHO, US EPA, Cal/EPA či dalších
institucí. Referenční koncentrace je stanovená koncentrace, která při celoživotní inhalační
expozici (včetně citlivých podskupin) pravděpodobně nezpůsobí poškození zdraví.
Pokud je hodnota HQ ˂ 1, neočekává se žádné významné riziko toxických účinků.
CHARAKTERIZACE RIZIKA KARCINOGENNÍCH ÚČINKŮ
Kvantifikace míry karcinogenního rizika se vyjadřuje jako individuální celoživotní
pravděpodobnost zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci
vlivem hodnocené látky při celoživotní expozici ILCR. Pro vlastní výpočet ILCR se využívají
jednotky karcinogenního rizika UR nebo směrnice karcinogenního rizika CSFi, které udávají
karcinogenní potenciál dané látky při celoživotní inhalaci v ovzduší.
ILCR = Cr (µg/m3) x UR (µg/m3)-1
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U látek s karcinogenním účinkem se hodnocení míry karcinogenního rizika provádí na
základě průměrných ročních koncentrací Cr - vzhledem k tomu, že se jedná o pozdní účinek
těchto látek na základě dlouhodobé chronické expozice. Při hodnocení karcinogenního
účinku se vychází z principu společensky přijatelného rizika, tedy pravděpodobnosti
navýšení celoživotního rizika onemocnění v populaci (tzv. ILCR), která je považována za
ještě akceptovatelnou - obecně se považuje za přijatelné rozmezí rizika řádová úroveň
pravděpodobnosti 10-6 (1 až 10 případů onemocnění na milion exponovaných osob).
Suspendované částice PM10
Hodnoty pozadí v zájmovém území - roční hodnoty, jsou mírně nad úrovní směrné
hodnoty WHO pro PM10 – 20 µg/m3 (viz výše pětileté průměry ročních průměrných
koncentrací za r. 2014 až 2018).
Ohledně max. krátkodobých (24-hodinových) koncentrací PM10 jsou hodnoty imisního
pozadí pod úrovní doporučené zdravotně významné hodnoty WHO pro PM10 – 50 µg/m3 dle
Air Quality Guidelines (v případě pětiletí 2014 - 2018 na základě 36. nejvyšší denní
koncentrace).
Výsledky imisí v bodech zástavby byly vypočteny na úrovni, která imisní situaci
významně neovlivní s tím, že pro stav B platí :
Provozem recyklační linky stavebních odpadů by při vypouštění tuhých znečišťujících
látek frakce PM10 byla překročena hodnota imisního limitu 50 μg/m3 pro maximální 24hodinovou koncentraci, avšak s ohledem na výslednou dobu překročení imisního limitu (max.
1,4 hod. při provozu předmětných zdrojů v referenčních bodech předmětné lokality,
reprezentujících obytnou zástavbu nebo jiná významná místa) lze předpokládat, že by
nedošlo k překročení přípustné četnosti překročení imisního limitu 35x za kalendářní rok (s
ohledem na 36. nejvyšší hodnotu 24-hodinové průměrné koncentrace PM10 v kalendářním
roce na úrovni 44,1 µg/m3).
Suspendované částice PM2,5
Při hodnotě roční imisní koncentrace na úrovni 18,7 µg/m3 (viz výše pětileté průměry
ročních průměrných koncentrací za r. 2014 až 2018) lze konstatovat překračování směrné
hodnoty dle WHO – 10 µg/m3 s tím, že stávající koncentrace se pohybují nad hodnotou cíle 3
dle Air Quality Guidelines.
Údaje o imisním pozadí krátkodobých (24-hodinových) koncentrací nejsou k dispozici.
Stejně jako v případě PM10 výsledky výpočtů imisní situaci významně neovlivní.
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Ke kvantitativnímu vyhodnocení rizika imisí PM10 a PM2,5 je možné také použít
postup publikovaný WHO v rámci programu CAFE (Clean Air for Europe) a v rámci
projektu HRAPIE (Health Risks of Air Pollution in Europe).
V rámci této metodiky byly odvozeny vztahy expozice a účinku zohledňující průměrný
výskyt hodnocených zdravotních ukazatelů u populace zemí EU a umožňující vyjádřit v
závislosti na průměrné roční koncentraci PM10 přímo počet atributivních případů za rok.
Vztahy jsou lineární a byly odvozeny pro celkovou úmrtnost a některé ukazatele
nemocnosti. U úmrtnosti se vychází ze vztahu odvozeného z největší kohortové studie z
USA, zahrnující 1,2 milionu dospělých obyvatel, který udává zvýšení celkové úmrtnosti u
dospělé populace nad 30 let o 6 % spojené se změnou dlouhodobé koncentrace PM2,5 o 10
μg/m3. Tento vztah se statisticky významně projevuje cca od 10 μg/m3 průměrné roční
koncentrace PM2,5.
Vztahy pro ukazatele nemocnosti jsou méně přesné než vztah pro úmrtnost. Je to
dáno méně rozsáhlou databází podkladových studií i rozdíly v definici jednotlivých ukazatelů,
avšak jsou používány, neboť demonstrují možný rozsah účinků znečištěného ovzduší na
zdraví obyvatel. Vyjadřují přímo počet nových případů, událostí nebo dnů v jednom roce na
určitý počet obyvatel dané věkové skupiny, odpovídající 10 μg/m3 průměrné roční
koncentrace PM10 (nebo PM2,5).
Konkrétně jsou tyto vztahy uvedeny v následujícím přehledu :
-

26,5 nových případů chronické bronchitis na 100 000 dospělých ≥ 27 let

-

4,34 akutních hospitalizací pro srdeční příhody na 100 000 obyvatel

-

7,03 akutních hospitalizací pro respirační potíže na 100 000 obyvatel

-

902 dní s omezenou aktivitou (RADs)* na 1000 obyvatel věku 16-64 let (vztah pro
PM2,5)

-

180 dní s léčbou (bronchodilatans) u dětí s astma (asi 15 % dětí) na 1000 dětí věku
5-14 let

-

912 dní s léčbou (bronchodilatans) u dospělých s astma (asi 4,5 % dospělých) na
1000 osob ≥ 20 let

-

1,86 dní s respiračními příznaky dolních cest dýchacích včetně kašle na 1 dítě 5-14
let

-

1,30 dní s respiračními příznaky dolních cest dýchacích včetně kašle u dospělých
s chronickým respiračním onemocněním (asi 30 % dospělé populace) na 1
dospělého člověka
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* RADs (restricted aktivity days) – dny ve kterých člověk potřebuje ze zdravotních důvodů změnit svoji
normální aktivitu. Jsou zjišťovány dotazníkovým průzkumem. Podle závažnosti se dělí na dny s
upoutáním na lůžko, dny s absencí v zaměstnání nebo ve škole a na dny jen s mírným omezením
normální aktivity, u kterých se odhaduje, že tvoří asi dvě třetiny celkového počtu RADs.

Výše uvedené vztahy je možné použít pro výpočet atributivního rizika imisí PM10 a
PM2,5 uvedenou metodikou pro modelový počet obyvatel v zájmovém území v okolí areálu
v obci Blučina, kde je plánován záměr obalovny.
Do výpočtu je jako průměrná roční koncentrace PM10 dosazena hodnota 24,1 μg/m3
představující hodnotu pozadí v posuzované lokalitě (pětiletý průměr 2014 - 2018). Dále je
dosazena hodnota 24,158 μg/m3 znamenající výsledek součtu pozadí s vypočítaným
nejvyšším imisním příspěvkem budoucího provozu (platí pro stav A i B) v referenčních
bodech 0,058 µg/m3 (převzato z rozptylové studie).
Pro srovnání je výpočet proveden i pro hodnotu imisního limitu PM10 - 40 μg/m3.
Od těchto hodnot je ve vlastním výpočtu v souladu s metodikou WHO odečtena
hodnota 10 μg/m3, odhadovaná pro USA a Evropu jako základní přírodní pozadí PM10.
Podkladové údaje pro výpočet ukazatelů :
-

věková struktura obyvatelstva a celková úmrtnost populace starší 30 let ze Statistické
ročenky Jihomoravského kraje - ČSÚ 2020, údaje k 31.12.2019
(zdroj : czso.cz)

-

hodnota 0,7 použitá jako poměr frakcí PM2,5 a PM10 - představující průměr z poměrů
obou frakcí na stanicích v ČR, kde jsou obě frakce PM současně měřeny
Výpočet udává pro příslušný počet exponovaných obyvatel a jednotlivé kategorie

zdravotních ukazatelů přímo míru vlivu znečištěného ovzduší, tedy absolutní počet
zdravotních ukazatelů, který je možné přisoudit vlivu znečištěného ovzduší.
Vliv znečištěného ovzduší na úmrtnost je přitom třeba chápat tak, že není jedinou
příčinou a uplatňuje se především u predisponovaných skupin populace, tedy hlavně u
starších osob a lidí s vážným kardiovaskulárním nebo respiračním onemocněním, u kterých
zhoršuje průběh onemocnění a výskyt komplikací a zkracuje délku života. Jedná se tedy o
počet předčasných úmrtí.
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Tabulka 4 : Atributivní zdravotní riziko znečištění ovzduší imisemi PM10 a PM2,5
Zdravotní riziko imisí PM10 a PM2,5
(ukazatele atributivního rizika za 1 rok pro 100 exponovaných obyvatel)
Ukazatel

Průměrná roční koncentrace PM10
Imisní

Imisní pozadí + přísp. provozu

Imisní

pozadí

(výhled)

limit

24,1 μg/m

3

24,115 μg/m

3

3

40 μg/m

CELKOVÁ ÚMRTNOST
Počet úmrtí u populace ve věku > 30 let

0,06

0,06

0,13

Hospitalizace pro srdeční onemocnění

0,006

0,006

0,013

Hospitalizace pro respir. onemocnění

0,010

0,010

0,021

0,03

0,03

0,05

44

44

94

Počet dní s léčbou u astmatiků

5

5

10

Počet dní s omezenou aktivitou

57

57

121

Počet dní s respiračními příznaky

29

29

61

Počet dní s léčbou u astmatických dětí

0,4

0,4

0,9

NEMOCNOST - CELÁ POPULACE

NEMOCNOST - DOSPĚLÍ
Nové případy chronické bronchitis *
Počet dní s příznaky u chronicky nemocných
**

NEMOCNOST - DĚTI

* Pro výpočet byl z důvodu absence přesnějšího věkového členění použit údaj o počtu obyvatel nad 30 let.
** Z téhož důvodu použit údaj o počtu obyvatel nad 20 let.

Provedený kvantitativní odhad zdravotního rizika spolehlivě dokládá, že imisní
příspěvky jsou nízké a prakticky se neprojevují ani v nejcitlivějších ukazatelích počtů dnů
s příznaky, léčbou a omezenou aktivitou.
Je třeba mít na zřeteli, že provedené výpočty jsou vzhledem k mnoha nejistotám ve
výchozích podkladech i v odvození vlastních vztahů pouze hrubým odhadem skutečného
stavu. Z hlediska interpretace výsledků je třeba vycházet z předpokladu, že se jedná o
komplexní riziko účinku znečištěného ovzduší, které zahrnuje jak chronické účinky
dlouhodobé imisní zátěže, tak i větší část akutních účinků dočasných výkyvů imisních
koncentrací škodlivin.
Oxidy dusíku NOx, resp. oxid dusičitý NO2
Hodnoty imisního pozadí v území nedosahují doporučené směrné hodnoty 40 µg/m3
(WHO, 2000), viz výše pětileté průměry ročních průměrných koncentrací za r. 2014 až 2018.
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Charakterizaci rizika chronických účinků NOx nelze provést, neboť dle WHO
v současné době nejsou k dispozici epidemiologické studie pro chronické působení oxidů
dusíku, které by jednoznačně stanovily délku expozice a úroveň koncentrace, která by při
dlouhodobé expozici neměla prokazatelný zdravotně nepříznivý účinek. WHO doporučuje
vyhodnocovat riziko na základě ročních průměrných koncentrací suspendovaných částic s
předpokladem, že v tomto riziku je zohledněn i vliv dalších škodlivin ve venkovním ovzduší
včetně oxidu dusičitého.
Vypočtené imisní příspěvky průměrných ročních koncentrací NO2 v bodech obytné
zástavby jsou uváděny velmi nízké a prakticky neovlivní stávající znečištění v dané lokalitě průměrná roční koncentrace NO2 v území se pohybuje na úrovni 19,1 µg.m-3 (viz výše
pětileté průměry ročních průměrných koncentrací za r. 2014 až 2018) a nejvyšší hodnota
příspěvku v bodech zástavby byla vypočtena 0,069 µg/m3 (roční průměr), platí pro stav A i B.
K charakterizaci rizika akutních účinků NOx je možné použít porovnání s maximální 1hod. koncentrací 200 µg/m3 (WHO, 2005) - opět stanovenou pro NO2, jako zdravotně
významnou hodnotu.
Zjištěné nejvyšší imisní příspěvky provozu po realizaci záměru - 72,182 µg/m3 (stav A)
a 10,234 µg/m3 (stav B), 1-hod. koncentrace, jsou v referenčních místech o řád nižší než jsou
koncentrace představující zdravotní riziko - hodnoty kvocientu HQ jsou nižší než 1.
Příspěvky záměru byly zjištěny nízké. Vliv na veřejné zdraví není předpokládán.
Oxid uhelnatý CO
Údaje o stávajícím imisním pozadí nejsou k dispozici.
Nejvyšší vypočtený imisní příspěvek 8-hod. koncentrací CO budoucího provozu je
95,317 µg/m3 (stav A) a 1,730 µg/m3 (stav B), což při porovnání s doporučenou směrnou
hodnotou 10 mg/m3, WHO 2000, je údaj o několik řádů nižší; hodnoty HQ jsou nižší než 1.
Příspěvky záměru byly zjištěny nízké. Vliv na veřejné zdraví není předpokládán.
Benzen
V případě benzenu je hodnocení rizika založeno na prokázané karcinogenitě této
látky pro člověka a tedy bezprahovém působení na zdraví.
Jednotka rizika pro benzen je udávána 6 x 10-6 pro 1 µg/m3 (WHO).
Individuální celoživotní riziko pro znečištění ovzduší benzenem v zájmové lokalitě
v současné době bez realizace záměru (pozadí viz výše pětileté průměry 2014 - 2018) je
možné vyjádřit rizikem 8,4 x 10-6, tedy max. 8 případů nádorového onemocnění na 1 mil. lidí
při celoživotní expozici, resp. za 70 let.
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Nejvyšší hodnota příspěvku provozu ve zvolených referenčních bodech – 3,32 x 10-5
µg/m3 (roční průměr) znamená riziko 1,9 x 10-10, což je hodnota naprosto zanedbatelná, která
nemůže znamenat změnu výše vypočteného rizika, platí pro stav A i B.
Benzo(a)pyren
U benzo(a)pyrenu se opět posuzuje riziko karcinogenního působení.
Jednotka rizika pro B(a)P je uváděna 8,7 x 10-2 pro 1 µg/m3 (WHO).
Individuální celoživotní riziko pro znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem v zájmové
lokalitě v současné době bez realizace záměru (pozadí viz výše pětileté průměry 2014 2018) je možné vyjádřit rizikem 6,1 x 10-5, tedy max. 6 případů nádorového onemocnění na
100 tis. lidí při celoživotní expozici, resp. za 70 let.
Nejvyšší hodnota příspěvku provozu ve zvolených referenčních bodech – 1,82 x 10-8
µg/m3 (roční průměr) znamená riziko 1,6 x 10-9, což je hodnota naprosto zanedbatelná, která
nemůže znamenat změnu výše vypočteného rizika, platí pro stav A i B.
Polycyklické aromatické uhlovodíky PAU
Údaje o stávajícím imisním pozadí nejsou k dispozici.
U polycyklických aromatických uhlovodíků je hodnocení rizika založeno na
kvantifikaci míry karcinogenního rizika.
Nové poznatky sice ukazují i na nekarcinogenní účinky těchto látek, ale zatím pro ně
neumožňují stanovit vztahy expozice a účinku a referenční hodnoty. Z hodnocených
jednotlivých PAU byla referenční koncentrace k hodnocení zdravotního rizika stanovena
pouze pro phenanthren a benzo(a)anthracen, a to Národní referenční laboratoří pro venkovní
ovzduší SZÚ v hodnotě průměrné roční koncentrace :
-

phenanthren

1 µg/m3

-

benzo(a)anthracen

0,01 µg/m3

Vypočtené nejvyšší imisní příspěvky z provozu obalovny ve vybraných výpočtových
bodech obytné zástavby :
-

phenanthren

5,18 x 10-7 µg/m3 (roční průměr), stav A

-

benzo(a)anthracen

9,17 x 10-10 µg/m3 (roční průměr), stav A
= hodnoty kvocientu HQ jsou ˂ než 1

Ačkoli jsou účinky řady individuálních PAU dobře popsány, k expozici člověka ve
vnějším prostředí dochází především působením komplexních směsí obsahujících PAU.
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Pro posouzení karcinogenních vlastností celé směsi PAU v ovzduší se používá
toxický ekvivalent B(a)P, který odráží skutečnost, že jednotlivé PAU jsou různě silnými
karcinogeny. Za základ vyjádření potenciálního karcinogenního rizika byl vzat benzo(a)pyren
a na základě experimentálních dat byly vypočteny hodnoty toxických ekvivalentových faktorů
(TEF) pro jednotlivé PAU. V následujícím přehledu jsou u relevantních PAU, které budou dle
odborného odhadu obsaženy v emisích z obalovny, uvedeny TEF udávané US EPA, a tyto
jsou dále použity k výpočtům.
Fluoranthen

0,001

Pyren

0,001

Benzo(a)anthracen

0,1

Fluoren

0,001

Phenanthren

0,001

Anthracen

0,01

Vynásobením koncentrace každého zástupce PAU tímto faktorem je po sečtení
získána hodnota toxického ekvivalentu benzo(a)pyrenu směsi PAU.
Tabulka 5 : Přepočet PAU na toxický ekvivalent B(a)P
PAU

Imisní příspěvek

Toxický ekvivalent

(roční průměr)
(stav A)

Benzo(a)pyren

1,82 x 10-8 µg/m3

1,82 x 10-8 µg/m3

Fluoranthen

3,19 x 10-8 µg/m3

3,19 x 10-11 µg/m3

Pyren

1,23 x 10-8 µg/m3

1,23 x 10-11 µg/m3

Benzo(a)anthracen

9,17 x 10-10 µg/m3

9,17 x 10-11 µg/m3

Fluoren

3,19 x 10-7 µg/m3

3,19 x 10-10 µg/m3

Phenanthren

5,18 x 10-7 µg/m3

5,18 x 10-10 µg/m3

Anthracen

4,18 x 10-8 µg/m3

4,18 x 10-10 µg/m3

Celkem

1,96 x 10-8 µg/m3

Imisní příspěvek PAU z provozu obalovny, přepočtený na TEQ B(a)P, lze podle
výsledku rozptylové studie ve výpočtových bodech u nejbližší obytné zástavby předpokládat
v úrovni do cca 1,96 x 10-8 µg/m3, což představuje míru karcinogenního rizika 1,7 x 10-9, tedy
max. 2 případy nádorového onemocnění na 1 mld. lidí při celoživotní expozici, resp. za 70
let.
Předpokládaný vliv provozu na zátěž obyvatel polycyklickými aromatickými
uhlovodíky z ovzduší je z hlediska zdravotních rizik naprosto zanedbatelný.
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V.

HODNOCENÍ VLIVŮ Z HLEDISKA HLUKU

V.1. Identifikace vlivů
Cílem hodnocení zdravotních rizik záměru z hlediska hluku je posoudit stav akustické
zátěže, která bude vznikat v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb po realizaci
záměru společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. a možné ovlivnění
zdraví obyvatel v daném místě.
Dominantním zdrojem hluku v lokalitě záměru je dálnice D2, která se nachází ve
vzdálenosti cca 86 m východně od hranice předmětného areálu.
Mezi stacionární zdroje hluku je zařazen celý výrobní areál, tedy zejména technologie
výroby asfaltových směsí, drtící a třídící linka, vnitroareálová doprava nákladních a osobních
vozidel a využívání mobilních strojů při manipulaci s materiálem. Co se týká technologie,
jedná se především o hořák sušícího bubnu, pístový kompresor umístěný v místnosti
pod velínem, komínový ventilátor, transportéry pro dopravu kameniva a násypky kameniva.
Dále se může jednat o pohyb úklidového prostředku či skrápěcího stroje v uvažovaném
počtu 1 nákladního vozidla za týden. Doprava po komunikaci III/41611 z dálničního
přivaděče by neměla mít za následek nepřípustné zvýšení hlukového zatížení lokality v okolí
záměru, neboť v bezprostřední blízkosti výrobního areálu se nenacházejí žádné objekty
určené k bydlení.
Hluková studie nebyla provedena, neboť na základě zkušeností a s ohledem na
vzdálenost nejbližší obytné zástavby se nepředpokládá ovlivnění obyvatel nad limity dané
závaznými předpisy - nicméně z hlediska hlukové zátěže byl pro úplnost proveden výpočet
hluku záměru z provozu jednotlivých zařízení v rámci areálu.
Výpočty očekávané ekvivalentní hladiny hluku v referenčních bodech jsou použity pro
hodnocení zdravotních rizik.

V.2. Určení a charakterizace nebezpečnosti - vliv hluku na zdraví
Zvuky jsou přirozenou součástí životního prostředí člověka a mají pro něj velký
význam, protože sluchem člověk přijímá nejvýznamnější podíl informací o svém prostředí.
Zvuky, které jsou způsobovány mnoha zdroji nezávislými na jednotlivci a jsou příliš
silné, příliš časté nebo působí v nevhodné situaci a době, však mohou na člověka působit
nepříznivě. Obecně se tyto nechtěné zvuky nazývají hlukem, bez ohledu na jejich intenzitu.
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické
nebo funkční změny organismu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení odolnosti
organismu proti stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí.
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Účinky hluku na lidské zdraví je možné s určitým zjednodušením rozdělit na účinky :
-

specifické, projevující se poruchami činnosti sluchového analyzátoru

-

nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí různých systémů
organismu, na nichž se často podílí stresová reakce a ovlivnění neurohumorální a
neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí,
jako je učení a zapamatovávání, ovlivnění smyslově motorických funkcí a koordinace
Nespecifické účinky se v komplexní podobě mohou manifestovat ve formě poruch

emocionální rovnováhy, sociálních interakcí i ve formě nemocí, u nichž působení hluku může
přispět ke spuštění nebo urychlení vlastního patologického děje.
Nepříznivé zdravotní účinky jsou popsány ve Směrnici WHO pro hluk z roku 1999
a další nové informace uvádí WHO ve Směrnici pro noční hluk pro Evropu z roku 2009.
Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti
považováno poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, zvýšená
spotřeba sedativ a hypnotik, rušení spánku a nespavost, nepříznivé ovlivnění osvojování řeči
a čtení u dětí.
Omezené důkazy jsou uváděny u vlivů na hormonální a imunitní systém, některé
biochemické funkce, ovlivnění placenty a vývoje plodu nebo u vlivů na deprese a psychické
nemoci a výkonnost člověka.
Hluk působí jako obtěžující a rušivý faktor.
Hluková zátěž vyvolává celou řadu negativních emočních stavů, mezi které patří
pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, deprese, obavy, pocity beznaděje nebo
vyčerpání.
U každého člověka existuje určitý stupeň citlivosti, resp. tolerance k rušivému účinku
hluku. Jde o významně osobnostně fixovanou vlastnost. Výskyt osob vysloveně senzitivních
na hluk se v populaci odhaduje na 10 – 20 %, na druhé straně existuje obdobně velká
skupina lidí ke hluku relativně odolných. U ostatní populace stoupá účinek s rostoucí
intenzitou hluku (ovšem i v závislosti na řadě dalších faktorů).
Významnou úlohu zde hraje vztah ke zdroji hluku, pocit do jaké míry jej člověk může
ovlivňovat nebo zda pro něj má nějaký ekonomický význam. Menší rozmrzelost působí hluk,
u něhož je předem známo, že bude trvat jen po určitou vymezenou dobu, např. hluk ze
stavební činnosti.
Závislost je i mezi nepříznivým prožíváním hluku a délkou pobytu v hlučném
prostředí. Rozmrzelost může vzniknout po víceleté latenci a s délkou konfliktní situace se
prohlubuje a fixuje. Kromě toho však může být významně ovlivněna zdravotním stavem.
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Nespecifické působení hluku je považováno za bezprahové (tj. nelze stanovit
bezpečnou mez, pod níž se již účinek nevyskytuje), v praxi se však pracuje s určitými
mezními hodnotami, nad nimiž se projevuje závislost účinku na hlukové expozici – viz
následující tabulky. Účinky však vycházejí z výsledků epidemiologických studií pro
průměrnou populaci, takže s ohledem na individuální rozdíly v citlivosti vůči nepříznivým
účinkům hluku je třeba předpokládat u citlivější části populace možnost těchto účinků i při
hladinách hluku významně nižších.
Tabulka 6 : Prokázané nepříznivé účinky hluku, denní doba
LAeq, 6 - 22hod dB

Negativní účinek

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

> 70

Sluchové postižení *

X

Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí

X

Ischemická choroba srdeční

X

X

X

Zhoršená komunikace řečí

X

X

X

X

Silné obtěžování

X

X

X

X

X

X

X

X

Mírné obtěžování

X

* Přímá expozice hluku v interiéru.

Tabulka 7 : Prokázané nepříznivé účinky hluku, noční doba
LAeq, 22 - 6hod dB
Negativní účinek

35-40

40-42

Horší kvalita spánku, rušení

42-45

45-50

50-55

55-60

60-65

> 65

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

spánku
Zvýšené užívání sedativ a

X

léků k navození spánku

V.3. Vyhodnocení expozice
Zájmovou oblastí pro hodnocení zdravotních rizik z hluku je území v okolí areálu, kde
bude provedena výstavba obalovny v obci Blučina.
S ohledem na charakter záměru a vzdálenost nejbližší obytné zástavby se
nepředpokládá ovlivnění obyvatel hlukem, přesto byl pro úplnost proveden výpočet hluku
záměru z provozu jednotlivých zařízení v rámci areálu.
Výpočet byl proveden pomocí programu HLUK+, verze 13.01 Profi.
Z důvodu předběžné opatrnosti byl výpočet proveden ve variantě současného provozu
obalovny a recyklační linky, i když ve skutečnosti tato situace nikdy nenastane, neboť obě
zařízení není možné provozovat současně z důvodu absence obsluhujících pracovníků.
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Pro hodnocení byl využit nejbližší výpočtový bod charakterizující nejbližší obytnou
zástavbu v podobě obytného objektu vzdáleného 830 m od hranice areálu - výpočet byl
proveden ve 3 m výšky a v denní době, kdy bude záměr provozován.
Tabulka 8 : Dotčená populace - počty obyvatel v obcích (zdroj : mvcr.cz)
Název obce

Kód obce dle ČSÚ

Počet obyvatel dle ČSÚ
(data platná k 1.1.2021)

Blučina

582859

2 182

Při posuzování zdravotních rizik byla expozice vůči hluku podobně jako v případě
expozice imisím škodlivin posuzována jako trvalá (chronická) zátěž.
Uvedený přístup je na straně bezpečnosti.
Charakter expozice hluku byl posuzován jako celotělové působení.
Stacionární zdroje
VÝHLED, stav po realizaci záměru
Nejvyšší vypočtená LAeq, 8h (denní doba) – 13,5 dB
Všechna zařízení budou využívána pouze v denní době.

V.4. Charakterizace rizik
Při obecné kvalitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku je možné orientačně
vycházet z prahových hodnot hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku v denní a noční
době ve venkovním prostředí, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto
prahové hodnoty platí pro větší část populace s průměrnou citlivostí vůči účinkům hluku.
Na základě provedeného modelového výpočtu v konkrétním výpočtovém bodě lze
vyslovit následující odborné předpoklady pro obyvatele v okolí záměru :
Výsledky výpočtu hlukové zátěže ze stacionárních zdrojů nebudou znamenat zatížení
obyvatel v denní době a nelze očekávat nepříznivé účinky hluku na zdraví.
Stacionární zdroje hluku se nacházejí v bezpečné vzdálenosti od obytné zástavby.
Provoz obalovny neovlivní významně hlukovou situaci v zájmovém území.

VI.

NEJISTOTY
Při odhadu rizika je třeba vždy mít na zřeteli, že se jedná o zjednodušený pohled na

složitý komplexní děj s mnoha faktory a proměnnými.
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Hlavní nejistoty :
-

Nejistoty spojené s použitím konzervativního přístupu, který celkové riziko vědomě
nadhodnocuje, neboť předpokládá, že lidé jsou vystaveni hodnoceným koncentracím
a hlukové zátěži celých 24 hodin.

-

Nejistota chybějících vstupních dat o imisním pozadí oblasti.

-

Nejistota

použitých

hodnot

z provedených

modelových

výpočtů

-

je

dána

matematickým modelem, který je vždy jen přiblížením skutečnosti.
-

Zdrojem použitých toxikologických dat a dat o působení hluku jsou zahraniční
epidemiologické studie. Je to nezbytný postup, protože údajů o vztahu dávka –
účinek je nedostatek. Přitom je zřejmé, že přenesení těchto vztahů z jiného prostředí
(s jinou skladbou znečištěného ovzduší a jiným hlukovým zatížením či s jinými
populačními zvyklostmi), může vést ke zkreslení výsledků.

VII.

SOUHRN VÝSLEDKŮ A ZÁVĚR
Z provedeného hodnocení vlivů záměru „Areál výrobny stavebních hmot v k.ú.

Blučina, okres Brno - venkov“ na veřejné zdraví vyplývají tyto hlavní závěry :
OVZDUŠÍ
Příspěvky k imisní situaci hodnocených látek (škodlivin z provozu technologie výroby
stavebních hmot, občasného provozu drtící a třídící linky a s tím související manipulace a
automobilové dopravy) byly v rozptylové studii zjištěny nízké a nemohou znamenat změnu
zdravotních rizik pro obyvatelstvo v území.
Vliv záměru na veřejné zdraví z hlediska ovzduší není předpokládán.
HLUK
Provoz obalovny asfaltových směsí neovlivní významně hlukovou situaci v zájmovém
území.
Výsledky výpočtu hlukové zátěže ze stacionárních zdrojů neznamenají zatížení
obyvatel a nelze očekávat nepříznivé účinky hluku na zdraví.
Všechna zařízení budou využívána pouze v denní době.
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IX.

VYSVĚTLENÍ POUŽITÝCH ZKRATEK

AQG

Směrnice pro kvalitu ovzduší (angl. Air Quality Guidelines)

B(a)P

Benzo(a)pyren

CO

Oxid uhelnatý

č.p.

Číslo popisné

ČSÚ

Český statistický úřad

k.ú.

Katastrální území

MZ

Ministerstvo zdravotnictví

NO2

Oxid dusičitý

NOx

Oxidy dusíku

PAU

Polycyklický aromatický uhlovodík

PM10, PM2,5

Tuhé znečišťující látky, frakce 10 a 2,5 µm

SZÚ

Státní zdravotní ústav

US EPA

Agentura pro ochranu živ. prostředí (angl. Environmental Protection Agency)

WHO

Světová zdravotnická organizace (angl. World Health Organization)

Nejsou vysvětleny zřejmé, běžně používané zkratky – např. fyzikální jednotky.
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A R E Á L V Ý R O B N Y S T AV E B N Í C H
HMOT V K.Ú. BLUČINA, OKRES
B R N O - V E N KOV
POSOUZENÍ VLIVU NAVR HOVANÉHO ZÁMĚRU NA KRAJINNÝ RÁZ VE
SMYSLU ZNĚNÍ §12 ZÁKONA Č. 114/92 SB. O OCHRANĚ PŘÍRODY A
KRAJINY.

1 CÍLE POSOUZENÍ
Cílem odborného posudku je posouzení vlivu záměru Areál výrobny stavebních hmot v k. ú.
Blučina, okres Brno-venkov na krajinný ráz ve smyslu §12 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně
přírody a krajiny (dále jen „zákon“). Dílčím cílem je nalézt problematická místa z pohledu snížení
zákonných hodnot ochrany krajinného rázu ve smyslu ustanovení § 12 zákona a navrhnout
řešení.
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2 CHARAKTER ZÁMĚRU
Záměr z pohledu potenciálního vlivu na krajinný ráz spočívá v:


demolici stávajících objektů výrobního areálu



vybudování areálu obsahující 26 m vysokou technologii (Hlavní věž s korečkem je
nejvyšší částí technologie) včetně 20 m vysokého komína, na kterém je nutné
předpokládat kouřovou vlečku ((kouř tvořen především vodními párami), která se však
rychle rozptýlí (viz foto stávající technologie)



terénních úpravách, v místech skladu kameniva spojené s částečným odstraněním
stávající zeleně



zachování obvodového pásu izolační zeleně

2.1
2.1.1

STRUČNÝ POPIS ZÁMĚRU

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZÁMĚRU

Umístění záměru
Kraj:

Jihomoravský

Obec:

Blučina

Katastrální území:

Blučina

Pozemky:
2920/27, 2920/26, 2920/25,2920/24, 2920/23, 2914/4, 2920/1,
2916/2,2916/2 2920/3, 2920/4, 2915, 2920/20,2920/21, 2920/22, 2920/5, 2918/2, 2920/19,
2920/29, 2920/34

Technická data zařízení
Název zařízení: Obalovna asfaltových směsí Unibatch 200 v provedení věžovém
Výrobce: Ammann, případně Askom, Bennighoven

Popis technologie výroby obalovny živičných směsí
Jednotlivé frakce kameniva jsou kolovým nakladačem dopravovány do jednotlivých dávkovačů. Z
dávkovačů je určená směs frakcí kameniva dopravována dopravními pasy do rotačního sušícího
bubnu, kde se kamenivo vysuší a ohřeje na potřebnou teplotu (180 - 200°C). Sušící buben je
vyhříván sušícím hořákem o jmenovitém výkonu do 20 MW. Hořák je dvou palivový (zemní plyn
/ uhelný prach). Hořák má automatickou regulaci výkonu ve vazbě na množství a teplotu
kameniva na výstupu ze sušícího bubnu. Horké kamenivo je dopravováno korečkovým
elevátorem na vibrační třídič horkého kameniva. Vytříděné kamenivo je skladováno v zásobníku
horkého kameniva nad váhou kameniva. Mletý vápenec a vratný prach jsou uskladněny ve
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vertikálním zásobníku, z něhož jsou korečkovým elevátorem a šnekovými dopravníky
dopravovány do váhy filleru. Asfalt je uskladněn ve čtyřech až šesti vertikálních nádržích á 80m3
vytápěných odporově elektrickou energií. Z nádrží je asfalt dopravován potrubím a zubovým
čerpadlem do váhy asfaltu. Granulované přísady jsou skladovány ve vacích (Big-Bag), z nichž se
plní zásobní nádrž. Ze zásobní nádrže je granulát dopravován šnekovým dopravníkem do váhy a
z váhy pneu – systémem do plnícího šneku míchačky. Jednotlivé vážené komponenty (kamenivo,
asfalt, filler a granulát) jsou dávkovány do míchačky, odkud jsou po dokonalém promísení
dopravovány zavážecím vozíkem do nakládacího (expedičního) sila a nebo přímo do dopravních
prostředků. Odprašovací zařízení odsává vzduch ze sušícího bubnu a vibračního třídiče. Oddělení
prachu od vzduchu je dvoustupňové – uklidňovací komora a látkové filtry. Zdrojem tlakového
vzduchu je šroubový kompresor, např. firmy Atlas Copco vč. sušícího zařízení tlakového
vzduchu. Tlakový vzduch je použit pro ovládání obalovny. Celý výrobní proces obalovny je řízen
průmyslovým počítačem tak, aby celý proces probíhal automaticky podle zvolených parametrů.
Dosažené hodnoty záměsi jsou trvale registrovány. Obsluha a řídící počítač jsou umístěny
v klimatizovaném velínu.
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Rámcově shodný typ provozu Obalovna Ostrava s.r.o. (zdroj: webová prezentace firmy).
Na druhém snímku je patrný typ kouře, který výroba emituje. Kouřová vlečka není výrazná a dosahuje zhruba
výšky celé technologie.

Vzorový výkres technologie (zdroj: Projektová dokumentace)

6

Akce: Areál výrobny stavebních hmot v k.ú. Blučina, okres Brno-venkov Posouzení vlivu na krajinný ráz
Strana 7

Celková situace záměru (zdroj: projektová dokumentace).

3 METODIKA HODNOCENÍ A POUŽITÉ POJMY
Hodnocení vychází z uvedeného zákona č. 114/92 Sb., který chápe krajinný ráz jako důležitou
vlastnost krajiny, kterou je potřeba chránit před jejím znehodnocením. Krajinný ráz je utvářen
především třemi skupinami charakteristik: přírodní, kulturní a historickou, vyznačujícími se
přítomnými znaky v krajině, které ve vzájemném působení utváří celkový výraz krajiny. Každý
přítomný znak se vyznačuje svým projevem, který může být pozitivní, negativní nebo neutrální a
významem (zásadním, spoluurčujícím, doplňujícím) a svou cenností. Ochrana krajinného rázu
spočívá v ochraně pozitivních znaků jednotlivých charakteristik a v eliminaci negativního projevu
těch znaků, které jsou obecně vnímány jako nepřijatelné. Za nepřijatelné znaky především
kulturní charakteristiky jsou považovány znaky, které z hlediska obecného vnímání jsou chápány
jako rušivé.
Hodnocení je prováděno ve smyslu uvedeného postupu ve čtyřech základních krocích – etapách:


Definice cílů hodnocení, popis navrhovaného záměru (viz kap. 1)

 Vymezení hodnoceného (hodnocených) území a jeho charakteristika - vymezení
záměrem dotčeného krajinného prostoru (DoKP) na základě vyhodnocení
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potenciálního dopadu a síly uplatnění posuzovaného záměru; případně vymezení
specifických míst krajinného rázu, která mohou být významně potenciálně zasažena
záměrem pro detailní pohled v hodnocení
 Identifikace znaků krajinného rázu vymezeného území a vyhodnocení jejich
významu, identifikace hodnot krajinného rázu


Konfrontace identifikovaných hodnot s daným záměrem

 Posouzení zásahu do pozitivních znaků a hodnot krajinného rázu na základě
zjištěných skutečností.
Osnova hodnocení:
Etapa A: Definice cílů hodnocení
 Popis (charakteristika) hodnoceného záměru
 Definování cíle a klíčových otázek, na které má hodnocení odpovědět
Etapa B: Vymezení záměrem dotčeného krajinného prostoru
 Analýza rozsahu dopadu daného záměru, případně analýza viditelnosti stavby
 Vymezení záměrem dotčeného krajinného prostoru na základě předchozí
analýzy s odůvodněním
 Vymezení dílčích územních jednotek v záměrem dotčeném krajinném prostoru
(je-li to potřebné)
 Charakteristika dotčeného krajinného prostoru
Etapa C: Identifikace znaků a hodnot krajinného rázu
 Identifikace znaků krajinného rázu vymezeného území dle jednotlivých
charakteristik krajinného rázu (přírodní, kulturní a historické) v rámci vymezených
jednotek a jejich klasifikace
 Identifikace měřítka a vztahů v krajině a jejích znaků
 Existence indikátorů zvýšených hodnot
 Hodnocení významu identifikovaných znaků
Etapa D: Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz
 Hodnocení vlivu záměru na pozitivní hodnoty krajinného rázu
 Určení únosnosti vlivu záměru na krajinný ráz s odůvodněním
3.1

ZÁKLADNÍ POJMY VYCHÁZEJÍCÍ ZE ZÁKONA Č.114/92 SB.

činnost snižující estetickou a přírodní hodnotu krajinného rázu oblasti či místa je taková činnost, která
natolik naruší specifické znaky a hodnoty oblasti či místa, že změní význam a obsah jednotlivých
charakteristik
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estetická hodnota krajiny je projevem přírodních a kulturních hodnot, harmonického měřítka
a vztahů v krajině a je výsledkem trvale udržitelného vývoje krajiny; předpokladem vzniku
estetické hodnoty jsou subjektivní vlastnosti pozorovatele, objektivní okolnosti pozorování
a objektivní vlastnosti krajiny (skladba a formy prostorů, konfigurace prvků, struktura složek)
harmonické měřítko krajiny vyjadřuje takové členění krajiny, které odpovídá harmonickému vztahu
činností člověka a přírodního prostředí a způsobům trvale udržitelného využívání dané krajiny;
z hlediska fyzických vlastností krajiny se jedná o soulad měřítka celku a měřítka jednotlivých
prvků
harmonické vztahy v krajině vyjadřují soulad činností člověka a přírodního prostředí (absence
rušivých jevů), trvalou udržitelnost užívání krajiny, chápaný jako harmonický soulad znaků
jednotlivých charakteristik krajinného rázu
historická charakteristika krajinného rázu je specifickou součástí kulturní charakteristiky a spočívá
v souvislostech kulturních a přírodních charakteristik oblasti či místa. Historická charakteristika je
klíčová pro pochopení logiky vztahů mezi přírodními vlastnostmi krajiny, jejím využíváním
a vzhledem a jejich trvalé (dlouhodobé) udržitelnosti. Patří sem i místa bitev.
charakteristika krajinného rázu je dána druhem a uspořádáním krajinných složek, prvků a jevů nebo
jejich souborů, které se podílejí na vzniku rázu krajiny. Jedná se o charakteristiky přírodní,
kulturní a historické. Vnímáme ji jako soubor typických znaků
krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně
propojených ekosystémů a civilizačními prvky (§3 zákona)
krajinný ráz je dán přírodní, kulturní a historickou charakteristikou určitého místa nebo oblasti
(§12 zákona), resp. vnímatelnými znaky a hodnotami těchto charakteristik
kulturní charakteristika krajinného rázu je dána způsobem využívání přírodních zdrojů člověkem
a stopami, které v krajině zanechal
kulturní dominanta krajiny je krajinný prvek či složka v krajině nebo dochované stopy kultivace
krajiny, jejichž význam je nesporný z historického hlediska, architektury či jiného oboru lidské
činnosti a které ve svém projevu převládajícím způsobem ovlivňují charakter daného místa či
oblasti
místo krajinného rázu je menší část krajiny, která je pohledově spojitá z většiny pozorovacích
stanovišť nebo území typické díky své výrazné charakterové odlišnosti; místo lze většinou
jednoznačně vymezit
oblast krajinného rázu je „území“ s podobnou přírodní, kulturní a historickou charakteristikou
odrážející se v souboru jejích typických znaků, který se výrazně liší od sousedícího území ve
všech charakteristikách nebo v některé z nich a který zahrnuje více míst krajinného rázu; je
vymezena hranicí, kterou mohou být přírodní nebo umělé prvky nebo jiné rozhraní měnících se
charakteristik
přírodní hodnota je dána mírou přítomnosti ekosystémů chápaných jako ekosystémy přírodní
a přírodě blízké, přirozenou morfologií krajiny, vnímatelných interakcí mezi ekosystémy
a výraznými přírodními dominantami krajiny
přírodní charakteristika krajinného rázu zahrnuje vlastnosti krajiny určené jak trvalými přírodními
podmínkami, kterými jsou především geologické, geomorfologické, klimatické a biogeografické
poměry, tak aktuálním stavem ekosystémů
významný krajinný prvek dle ustanovení §3, odst. 1, písm. b) zákona
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zvláště chráněné území dle ustanovení §3, odst. 1, písm. f) zákona
3.2

DALŠÍ POUŽÍVANÉ POJMY V NÁSLEDNÉM HODNOCENÍ

dotčený krajinný prostor je část krajiny dotčená předpokládanými vlivy hodnoceného záměru
(zpravidla vizuálními, ale též např. akustickými apod.); zahrnuje jedno nebo více míst krajinného
rázu
budova je vyhrazen pro nadzemní stavbu prostorově soustředěnou a navenek převážně uzavřenou
obvodovými stěnami a střešní konstrukcí
dominanta je převládající, vládnoucí prvek v konfiguraci hmotných prvků krajinné scény
dominantní rys je převládající jev nebo vlastnost krajinné scény
estetická hodnota krajinného rázu je vyjádřením míry celkového pozitivního či opačného chápání
výrazu dané krajiny
kompaktní zástavba je souvislá zástavba, ve které stavby na sebe bezprostředně navazují ve formě
řad, uzavřených nebo otevřených bloků, která tvoří uliční fronty nebo má výrazně ucelenou
hranici vůči okolní krajině
krajinná scéna - při pozorování z různých míst krajiny vnímáme tzv. krajinnou scénu- vnímáme ji
staticky (např. jako pohled z významného bodu krajiny) nebo dynamicky (jako sled pohledů z
různých míst trasy průchodu krajinou); krajinná scéna je nositelem estetických hodnot, tkvících v
prostorovém uspořádání, v neopakovatelnosti a jedinečnosti panoramat, v harmonickém měřítku
a v harmonických vztazích krajiny
prostorové vztahy krajinné scény jsou vztahy mezi jednotlivými hmotnými prvky krajinné scény, jejich
vzájemné vzdálenosti, proporce šířkových a výškových dimenzí, význam důležitých bodů, linií
a prostorů, vzájemné osové vazby, rysy symetrie, gradace, atd.
zásah do znaků krajinného rázu posouzení míry vlivu záměru na identifikované znaky krajinného
rázu. Zásah může mít pozitivní dopad, nemusí mít žádný dopad. V případě negativního dopadu
jeho míra může nabývat různé intenzity na škále od slabého zásahu, přes středně silný, silný až po
zásah stírající přítomné znaky krajinného rázu.
znak běžný jev určité charakteristiky krajinného rázu, který není významný ani ojedinělý v rámci
oblasti krajinného rázu, v rámci regionu nebo v rámci státu
znak doplňující jev určité charakteristiky krajinného rázu, který v určité oblasti nebo místě
krajinného rázu doplňuje charakter krajiny
znak jedinečný jev určité charakteristiky krajinného rázu, který je ojedinělý v rámci oblasti
krajinného rázu, v rámci regionu nebo v rámci státu
znak spoluurčující jev určité charakteristiky krajinného rázu, který v určité oblasti nebo místě
krajinného rázu významně spoluurčuje charakter krajiny
znak význačný jev určité charakteristiky krajinného rázu, který je význačný v rámci oblasti
krajinného rázu, v rámci regionu nebo v rámci státu
znak zásadní jev určité charakteristiky krajinného rázu, který v určité oblasti nebo místě krajinného
rázu rozhodujícím způsobem determinuje charakter krajiny
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4 ANALÝZA POTENCIÁLNÍHO UPLATN ĚNÍ ZÁMĚRU
Záměr je situován do prostoru současného výrobního areálu s vcelku kvalitně vyvinutou izolační
zelení. Areál se nachází na úpatí elevace tvořící výraznější přírodní dominantu (Výhon 355,4 m. n.
m.).
Zvolená technologie dosahuje výšky 26 m. Samotný komín netvoří dominantu areálu. Dosahuje
výšky cca 20 m. Kouřová vlečka není výrazná a nepřesahuje vizuálně nejvyšší plánované budovy
(obsahuje především jen vodní páry).
Pro zjištění potenciálního uplatnění záměru byla provedena analýza viditelnosti. Pro okruhy
viditelnosti byly stanoveny vzdálenosti, které jsou spíše nadhodnoceny- z důvodů předběžné
opatrnosti.

Okruh silné viditelnosti
Okruh zřetelné viditelnosti
Okruh snížené viditelnosti

Vzdálenost
[m]
1500
3000
7000

Pro analýzu viditelnosti byl zvolen model povrchu 1G společnosti ČÚZK, který zohledňuje
budovy a vegetaci. Pro uplatnění je nutné, aby pozorovatel viděl alespoň 10 m budovy. Výška pro
analýzu viditelnosti proto byla stanovena na 16 m nad zemí.

Analýza viditelnosti záměru.
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5 VYMEZEN Í DOTČENÉHO K RAJINNÉH O PROSTORU ( DOKP)
Při vymezení DoKP bylo vycházeno především z potenciálního uplatnění záměru v krajinné
scéně a to na základě analýzy viditelnosti technologie.

Vymezení dotčeného krajinného prostoru
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6 CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU KRA JINY
DOTČENÉHO KRAJ INNÉHO PROSTORU
Krajinný ráz je určitou základní doménou každé krajiny a je utvářen znaky přírodní, kulturní a
historické povahy udávajícími význam přítomnosti přírodní, kulturní a historické charakteristiky
daného území. Znaky při tom představují prvky a složky krajiny v určité konfiguraci a vzájemném
vztahu a jsou nositeli estetické a přírodní hodnoty území.

6.1

GEOMORFOLOGICKÉ ČLENĚNÍ

Území dotčené záměrem zahrnuje především geomorfologickou oblast, celek a podcelek a jejich
dva okrsky jak uvádí následující tabulka (Demek Jaromír; Mackovčin Peter, 2006: Zeměpisný
lexikon ČR: Hory a nížiny. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno):
Oblast

Celek

Západní vněkarpatské
Dyjsko-svratecký úval
sníženiny

Podcelek

Okrsek

Pracká pahorkatina

Cezavská niva
Moutnická
pahorkatina
Výhon
Tuřanská plošina

Dyjsko-svratecká niva
Středomoravské
Karpaty

6.1.1

Strážecká
pahorkatina
Boleradická vrchovina
Divácká
pahorkatina

Ždánický les

OBLAST ZÁPADNÍ VNĚKARPATSKÉ SNÍŽENINY

Sníženiny probíhají jako pruh nižšího terénu od JZ k SV od Znojma přes Brno, Vyškov, Přerov
k Hranicím. Jsou vyplněny neogenními a čtvrtohorními usazeninami, z nichž místy čnějí kry
starších hornin. Vyznačují se rovinným a pahorkatinám povrchem s měkkými tvary.


Dyjsko-svratecký úval – sníženina s plochým reliéfem měkkých tvarů, je součástí čelní
hlubiny a je vyplněná neogenními a kvarterními usazeninami. Nejnižší části tvoří údolní
nivy Dyje, Jevišovky, Jihlavy a Svratky. Sníženina je lemovaná akumulačními terasami,
okraje tvoří nížinné pahorkatiny s kryopedimenty, při západním okraji jsou závěje spraší.
o

Pracká pahorkatina – členitá pahorkatina, tvořená neogenními a kvartérními
usazeninami, západní část tvoří terasy řeky Svitavy, východní část je tvořená
neogenními usazeninami překrytými spraší, součástí Pracké pahorkatiny je široké
údolí řeky Litavy.


Cezavská niva - Je akumulační rovina podél řeky Cezavy (Litavy)
vyplněná holocenními fluviálními sedimenty.



Moutnická pahorkatina - je budována převážně pestrou směsí
třetihorních sedimentů zpevněných i nezpevněných (zejména slínovců,
jílů a slínů), s nesouvislými překryvy čvtrtohorních hlín různého
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původu. Reliéf odpovídá charakteru nížinné pahorkatiny, s plochými
nevýraznými hřbety a mělkými, široce otevřenými údolími.

o

6.1.2



Výhon – Okrsek se stejnojmenným vrcholem (335,4 m.n.m.). Jedná se o
zaoblený vrchol kry složené z neogenních usazenin. Nalezneme zde
zlomové svahy a četné sesuvy. Landuse tvoří pole, sady, vinice a agrární
terasy.



Tuřanská plošina- Plošina zvlněná suchými údolími. Tvořená terasami
řeky Svitavy, částečně pokrytá sprašemi.

Dyjsko-svratecká niva - Nížinná rovina, tvořená pleistocenními i holocenními
nánosy Svratky, Jihlavy a Dyje, s pozůstatky lužních lesů.

OBLAST STŘEDOMORAVSKÉ KARPATY

Nejvyšší Brdo, 587 m n.m. Reliéf pahorkatin a vrchovin převážně z paleogenních flyšových
souvrství.


Ždánický les – je plochá vrchovina tvořená převážně paleogenními sedimenty ždánické
jednotky vnějšího flyše. Je to klenbovitě vyklenuté území s rozsáhlými zbytky
pobadenského zarovnaného povrchu a hluboce zařezanými údolími zejména v
nejčlenitější sv. a jz. části.
o

Boleradická vrchovina - je plochá vrchovina o rozloze 149 km2, střední výšce
254,9 m. Podloží Boleradické vrchoviny je tvořeno flyšovými horninami
ždánicko–hustopečského, menilitového a němčického souvrství ždánické
jednotky vnější skupiny příkrovů. Tyto podložní horniny jsou ze značné části
překryty překryvy spraší a sprašových hlín. Dna údolí vyplňují nivní hlíny.
Plochý reliéf Boleradické vrchoviny je charakteristický zaoblenými rozvodními
hřbety, plošinami, nezřídka značně sklonitými svahy a široce rozevřenými, často
neckovitými údolími. Některé svahy Boleradické vrchoviny bývají postiženy
sesuvy a po velkých letních přívalech deště dochází ke značnému odnosu půdy.


Strážecká pahorkatina - Strážecká pahorkatina se vyznačuje nízkým a
plochým erozně–denudačním reliéfem s široce rozevřenými úvalovitými
údolími a mírně ukloněnými kryopedimenty. Významným bodem v
krajině je vrchol Strážky (290 m).



Divácká pahorkatina - Divácká vrchovina je charakteristická členitým
reliéfem se široce zaoblenými rozvodními hřbety, plošinami a
hlubokými údolími vodních toků s neckovitým příčným profilem. Na
sklonitějších svazích se často vyskytují sesuvy. Nejvyšším bodem je
Přední kout (410 m), další významné body jsou Liščí vrch (375 m),
Nedanov (368 m) či Růžová (318 m). Oblast Divácké vrchoviny je
porušena šesti paralelními zlomy, které územím souběžně probíhají od
SZ k JV.
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6.2

BIOGEOGRAFICKÉ ČLENĚNÍ

Z hlediska biogeografického členění republiky je záměr situován do Hustopečského bioregionu.
DoKP pak částečně zasahuje do bioregionu Lechovického a Dyjsko-Moravského (Culek Martin,
1996: Biogeografické členění České republiky. Praha, ENIGMA).
6.2.1

HUSTOPEČSKÝ BIOREGION

Bioregion leží ve středu jižní Moravy, zabírá jižní polovinu geomorfologických celků
Ždánický les a Kyjovská pahorkatina a severní okraj Dolnomoravského úvalu. Plocha bioregionu
je 1045 km2. Území je tvořeno pahorkatinou na vápnitém flyši a spraších. Bioregion je
charakteristický mísením panonských (převážně mimo les) a karpatských (převážně v lese) prvků.
Jeho biotu je možno řadit do 2., bukovo-dubového, na jižních svazích pak do 1., dubového
vegetačního stupně, potenciální vegetace náleží do dubohabrových hájů s ostrovy teplomilných a
šípákových doubrav. V bioregionu má mezní výskyt řada jihovýchodních migrantů, šíření stepní
fauny však stále pokračuje. V současnosti je zde bohaté zastoupení teplomilných doubrav a
dubohabřin, vzácnější jsou kulturní bory. Mimo les jsou typické pole, vinice a sady, početné jsou i
fragmenty stepních lad, místy i s katránem. Biocenózy lad a lesíků byly nedávno značně
zredukovany terasováním svahů.
6.2.2

LECHOVICKÝ BIOREGION

Bioregion leží v jihozápadní části jižní Moravy a zasahuje menší částí do Rakouska. Zabírá
geomorfologický celek Dyjsko-svratecký úval, ale bez širokých niv, bez území východně od
Židlochovic a Dunajovických vrchů. Na západě zahrnuje nejteplejší okraj Jevišovické
pahorkatiny. Bioregion pokračuje na jihozápadě do Rakouska. Bioregion je tvořen
štěrkopískovými terasami s pokryvy spraší a ostrůvky skalních hornin. Převažuje zde 1. dubový
vegetační stupeň, na severních svazích a v severní části pak 2. bukovo-dubový stupeň. Potenciální
vegetaci tvoří dubohabrové háje a teplomilné doubravy. Bioregion představuje část
severopanonské podprovincie ovlivněné srážkovým stínem, sousedstvím hercynských bioregionů
a s charakteristickým výskytem acidofilních druhů. Bioregion je starosídelní oblastí, proto je dnes
biodiverzita nízká, je zde však přítomna řada mezních prvků, probíhá tudy více okrajů areálů.
Významné zastoupení mají submediteránní, ve fauně pontomediteránní druhy. Netypická jsou
okrajová území s ostrůvkovitými výchozy krystalinika nebo kulmu, přechodná k okolním
vrchovinám. Nereprezentativní je i území charakteru pahorkatiny jižně od Jaroslavic, budované
vápnitým neogénem a připomínající spíše Hustopečský bioregion. V bioregionu dnes dominují
pole, travobylinná lada jsou vzácná, lesíky jsou téměř výhradně akátové, v luzích vrbové a
topolové.
6.2.3

DYJSKO-MORAVSKÝ BIOREGION

Bioregion je tvořen širokými říčními nivami, náležícími do 1. vegetačního stupně, s jasným
vztahem k panonské provincii. Území bylo od pravěku osídleno a v dnešní nivě ležela významná
centra Velké Moravy, přesto se zde zachovaly komplexy lužních lesů a rozsáhlé nivní louky. I
přes narušení vodního režimu vodohospodářskými úpravami zde má řada druhů a společenstev
nejreprezentativnější zastoupení v rámci celé České republiky.
Mnoho jihovýchodních prvků zde má hranici svého areálu, např. jasan úzkolistý. Biodiverzita
je vysoká, obohacená splavenými druhy. Fauna řeky Moravy, i přes úpravy a znečištění, má široké
spektrum organismů černomořského povodí. Netypické části bioregionu leží ve vyšších částech
širokých niv v blízkosti vrchovin, odkud přitékají jejich řeky (niva Svratky pod Brnem, Dyje pod
Znojmem, Morava mezi Napajedly a Uherským Hradištěm). V těchto částech chybí některé
typické teplomilné druhy a sestupují sem druhy vrchovin.
V současnosti mají lužní lesy a orná půda vyrovnané zastoupení, luk je proti minulosti málo,
hojné jsou vodní plochy (Nové Mlýny). Bioregion zabírá nivy Moravy a jejích přítoků (Dyje, dolní
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Jihlavy a Svratky). Podkladem jsou štěrkopísky, povrch však tvoří 2–5 m mocné nivní hlíny, z
nichž se zejména v jižní části vynořují na řadě míst tzv. hrúdy, částečně pohřbené přesypy vátých
písků. Patří sem i plošiny nejnižších štěrkopískových teras ovlivněné vodním režimem nivy.

6.3

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU KRAJINY DOKP

Současnou krajinu DoKP tvoří plošší krajina ohraničená svahy pahorkatin. DoKP dominuje vrch
Výhon, na jehož úpatí se rozkládá areál s hodnoceným záměrem.
Území je utvářeno především zemědělskou krajinou, jež obklopuje všechna venkovská
a příměstská sídla bez vazby na ně. Zemědělské plochy představují hrubou mozaiku velkých
scelených bloků především orné půdy. Trvale zatravněných ploch je v krajině poskrovnu.
Částečně se objevují sady a vinice. Způsob využití krajiny má typické znaky velkoplošné
intenzifikace zemědělské výroby dané přítomností velkých scelených bloků měnících měřítko
zemědělské krajiny a ovlivňujících její ekologické funkce, zemědělskými areály měřítkem
přesahujících tradiční zemědělské dvory včetně těch panských, odvodňováním a technickou
úpravou vodních toků, výraznou geometrizací krajiny bez ohledu na charakter jejího tradičního
uspořádání a skladby.
Přírodní segmenty v území jsou zastoupeny jen málo, především jde o údolí drobných vodotečí,
podél kterých jsou zachovány drobné pásy vzrostlé zeleně. Na několika místech jsou vybudovány
drobné vodní nádrže zajišťující retenci vody v území. Významnou úlohu v krajině též hrají
drobné meze, stromořadí a zeleň doprovázející sídla a jednotlivé stavební objekty. Výraznější
zastoupení dřevin tvoří menší enklávy Měnínské a Rumunské bažantnice.
Cestní síť je převážně v původní historické stopě. DoKP však dominuje dálnice D2, která vede
v bezprostředním kontaktu se záměrem.
Krajinné scéně často dominují objekty zemědělský družstev a průmyslové stavby velkých měřítek
neodpovídajících charakteru zástavby (de facto dominanty všech sídleních útvarů v DoKP: .
Křepice, Moutnice, Jalovisko, Nesvačilka, Měnín,Nesvačilka Opatovice, Rajhradice, Blučina).
Těmito objekty výrazně narušují měřítka krajiny daná sídly a objekty rodinného bydlení.
Sídlení útvary jsou tvořeny převážně drobnými sídly vesnického charakteru. Patrná je původní
urbanistická struktura. V případě některých sídel je patrný vyšší rozvoj, který více či méně
narušuje původní urbanistickou strukturu (např. Opatovice, Rajhradice, Blučina, Měnín)
Na sídla místy navazuje pozemky s patrným původním dělením plužiny (např. Opatovice,
Rajhradice, Blučina, Měnín, Moutnice, Nesvačilka).
Vodní toky jsou výrazně regulované. DoKP dominuje potok Litava, který má podobně jako
ostatní toky výrazně antropogenní charakter (napřímené lichoběžníkové koryto). Přírodnější
charakter mají menší vodní plochy (např. v bažantnicích).

Pozitivní kulturní dominanty tvoří klášter a kostely. Jedná se o menší lokální dominant.


Měnín – lokální dominanta silně narušena velkými objekty ZD, VVN. Od záměru je
vzdálena v okruhu slabé viditelnosti. Záměr má tedy zanedbatelný vliv.
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Opatovice – lokální dominanta silně narušena velkými objekty ZD. V krajinném obraze
se uplatňuje minimálně díky rozsáhlé zástavbě, plochému reliéfu a doprovodné zeleni.
Záměr má tedy zanedbatelný vliv.



Moutnice- kostel téměř neznatelný v zástavbě. Záměr má tedy nulový vliv.



Klášter Rajhrad- netvoří výraznou dominantu díky okolní zeleni. Záměr je situován 6,5
km daleko. Vliv záměru je tedy jen hypotetický.

Mapa znázorňující převahu agrárních kultur a reliéf krajiny.

6.4

PŘÍTOMNOST ZVÝŠENÝCH HODNOT KRAJINY V ÚZEMÍ DOKP

Zvýšené přírodní hodnoty
Velkoplošná chráněná území – nejsou v území vyhlášena
Maloplošná zvláště chráněná území- nejsou v území vyhlášena
Evropsky významné lokality :


CZ0620158 Rumunská bažantnice



CZ0620011 Nové hory

Ptačí oblasti – Nejsou v území vymezeny
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Významné biotopy vytvářející přírodní hodnotu krajinného rázu – Přírodní biotopy se v DoKP
vyskytují jen sporadicky a ve fragmentech podél vodních toků, v bažantnicích, na svazích a úpatí
Výhonu.
Území RAMSAR – nejsou v území vymezena
Území přírodních parků – Přírodní park Výhon

Místa a prvky vytvářející zvýšenou kulturní a historickou hodnotu v území
Památky
Název
kulturní
památky

Okres

ORP

kříž z r. 1795

Brnovenkov

sýpka
pamětní
kámen

KÚ

Typ
památky

Charakter
památky

Sloh

Specifikace

Židlochovice Rajhradice

Rajhradice

drobné
stavby a díla

krucifix

klasicistní

drobné
stavby

Brnovenkov

Židlochovice Rajhradice

Rajhradice

zemědělské
stavby

sýpka

barokní

lidová
architektura

Brnovenkov

Židlochovice Opatovice

Opatovice drobné
u Rajhradu stavby a díla

pamětní
kámen

barokní

drobné
stavby

farní kostel sv. BrnoMarkéty
venkov

Židlochovice Měnín

Měnín

církevní a
sakrální
stavby

kostel

barokní

kostely,
chrámy, fary

smírčí kámen

Brnovenkov

Židlochovice Měnín

Měnín

drobné
stavby a díla

pamětní
kámen

barokní

drobné
stavby

pamětní
kámen

Brnovenkov

Židlochovice Opatovice

Opatovice drobné
u Rajhradu stavby a díla

pamětní
kámen

barokní

drobné
stavby

hlavní
hřbitovní kříž

Brnovenkov

Židlochovice Opatovice

Opatovice drobné
u Rajhradu stavby a díla

krucifix

barokní

drobné
stavby

kostel
Nanebevzetí
P. Marie

Brnovenkov

Židlochovice Blučina

Blučina

církevní a
sakrální
stavby

kostel

nezařazeno

kostely,
chrámy, fary

náhrobek
Marie
Nebowizké

Brnovenkov

Židlochovice Blučina

Blučina

funerální
stavby

hřbitov

klasicistní

hřbitovy,
hrobky

radnice s
přístavkem

Brnovenkov

Židlochovice Blučina

Blučina

zastupitelské
a správní
radnice
stavby

renesanční

městská
architektura

morový sloup

Brnovenkov

Židlochovice Blučina

Blučina

drobné
stavby a díla

sloup se
sousoším

barokní

sochy,
památníky,
pomníky

boží muka

Brnovenkov

Židlochovice Blučina

Blučina

drobné
stavby a díla

boží muka

barokní

drobné
stavby

Hustopeče

Křepice u
Hustopečí

církevní a
sakrální
stavby

kostel

barokní

kostely,
chrámy, fary

farní kostel sv.
Břeclav
Bartoloměje

Obec

Křepice
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socha sv.
Jana
Břeclav
Nepomuckého

kostel sv. Jiljí

Brnovenkov

Benediktýnský
klášter
Rajhrad (celý Brnoareál včetně
venkov
kostela a
soch)

Hustopeče

Křepice

Židlochovice Moutnice

Židlochovice Rajhrad

Křepice u
Hustopečí

drobné
stavby a díla

socha

barokní

sochy,
památníky,
pomníky

Moutnice

církevní a
sakrální
stavby

kostel

barokní

kostely,
chrámy, fary

Rajhrad

církevní a
sakrální
stavby

Klášter,
kostel,
kaple,
socha

barokní

kláštery

Památné zóny a rezervace – nejsou v území vyhlášeny
Historické krajiny (krajinná památková zóna) – nejsou v území vyhlášeny ani navrženy
Archeologická naleziště – v prostoru DoKP se nenachází.
Krajinné hodnoty vytvářející harmonické vztahy a měřítko a estetickou hodnotu
krajinného rázu
Významná struktura krajiny – v území byly potlačeny prvky historického členění krajiny již
v minulosti, fragmentálně jsou v okraji sídel patrná humna
Významné komponované prostory v krajině:


Benediktýnský klášter Rajhrad - Nejstarší mužský klášter na Moravě (a druhý mužský
klášter v našem státě) oficiálně založil kníže Břetislav I. r.1045, pravděpodobně jako
součást svého "pokání", které mu uložil papež Benedikt IX. za jeho válečné tažení
do Polska. Není ale vyloučeno, že mohl vzniknout i dříve, na místě původního
velkomoravského kostelíku, který měli podle tradice (sice ne stále ještě plně
doložené) navštívit při své misi Konstantin a Metoděj za vlády knížete Rastislava.
Po potlačení stavovského povstání byl podle plánů J. B. Santiniho začátkem 18.
století postaven nový klášterní barokní kostel sv. Petra a Pavla, který byl vysvěcen r.
1739, a začalo se i s obnovou klášterních budov. Rajhradský kostel a klášter je po
poutním chrámu ve Křtinách u Brna druhou nejvýznamnější Santiniho stavbou na
jižní Moravě

Krajinné kulturní dominanty – v DoKP se neuplatňují výrazné pozitivní kulturní dominanty.
Z negativních lze zmínit vysílače GSM, VVN, sila a další průmyslové, skladové a zemědělské
objekty.
Významné přírodní dominanty – nejvýznamnější přírodní dominantou v území je vrch Výhon.

6.5

VYMEZENÉ OBLASTI KRAJINNÉHO RÁZU

Na území Jihomoravského kraje nejsou v ÚAP kraje vymezeny oblasti krajinného rázu a
tudíž ani stanoveny bližší ochranné podmínky. ÚAP Jihomoravského kraje uvádějí pouze mapu

19

Akce: Areál výrobny stavebních hmot v k.ú. Blučina, okres Brno-venkov Posouzení vlivu na krajinný ráz
Strana 20

s vymezeným územím se zvýšenou ochranou znaků a hodnot krajinného rázu, která však plně
koresponduje s vymezenými přírodními parky.
V tomto případě je DoKP částečně v překryvu s vymezeným územím se zvýšenou ochranou
znaků a hodnot krajinného rázu přírodní park Výhon.
Přírodní park Výhon
Přírodní park Výhon byl zřízen nařízením č. 6/2002 okresního úřadu Brno-venkov.
Z pohledu ochrany krajinného rázu jsou zásadní tato ustanovení nařízení:


Součástí přírodního parku z hlediska platnosti stanoveného omezení využití území
nejsou pozemky (článek 2 odst. 3)
o komunikací, tvořících hranice přírodního parku
o v zastavěných územích obcí
o v uzavřených hospodářských areálech

Ačkoliv z tohoto ustanovení by se dalo vyvodit, že posuzování z hlediska vlivu záměru na
přírodní park je díky svému umístění v uzavřeném hospodářském areálu vyjmut, studie hodnotí
potenciální vliv záměru na hodnoty krajinného rázu chráněné přírodním parkem a na poslání
přírodního parku.
Nad rámec definice krajinného rázu vyplývajícího z ustanovení § 12 zákona 114/1992 Sb.
nařízení specifikuje toto poslání přírodního parku:
V podmínkách přírodního parku Výhon je pro krajinný ráz charakteristický masiv
stejnojmenného kopce, jehož svahy jsou pokryty mozaikou vinohradů, intenzivních a
extenzivních sadů, polí a zahrad, travnatých mezí podél cest a stepních travnatých lad. Na
rovinatějších místech, především v horních partiích kopce, jsou velké plochy vinohradů a orné
půdy. Několik menších lesíků nemá přirozenou druhovou skladbu a je poznamenáno výsadbami
trnovníku akátu a borovice lesní s jediným fragmentem původní dubohabřiny. Většinu území
přírodního parku lze za současného stavu považovat za ukázku koexistence přírody s lidskými
sídly a zemědělským využíváním krajiny. Území Výhonu je neobyčejně působivé z krajinářského
hlediska a skýtá daleké výhledy do okolní rovinaté krajiny Dyjsko-Svrateckého úvalu.
I přes značné a dlouhodobé ovlivňování tohoto území lidskou činností se zejména na svazích
Výhonu zachovala poměrně vysoká druhová pestrost rostlin a živočichů se zastoupením řady
vzácnějších a chráněných druhů. K vysoké přírodní hodnotě území významně přispívá jeho
mimořádná geologická a paleontologická charakteristika. V žádném případě nelze pominout jeho
neobyčejný význam kulturně-historický, který má jako jedna z nejbohatších archeologických
lokalit na Moravě.
Zachování a zlepšení uvedených krajinářských a přírodních hodnot je posláním přírodního parku
(článek 3 nařízení).
Z tohoto článku lze tedy stanovit tyto specifické hodnoty, pro které byl přírodní park zřízen:


Přírodní charakteristiky
o Reliéf- masiv stejnojmenného kopce,
o svahy pokryté mozaikou vinohradů, intenzivních a extenzivních sadů, polí a
zahrad, travnatých mezí podél cest a stepních travnatých lad.
o Velké plochy vinohradů a orné půdy.
o Několik menších lesíků (až na výjimky bez přirozené druhové skladby,
fragment dubohabřin)
o poměrně vysoká druhová pestrost rostlin a živočichů se zastoupením řady
vzácnějších a chráněných druhů
o mimořádná geologická a paleontologická charakteristika
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Vztahy a měřítka
o koexistence přírody s lidskými sídly a zemědělským využíváním krajiny.
o daleké výhledy do okolní rovinaté krajiny Dyjsko-Svrateckého úvalu.
o mozaikou vinohradů, intenzivních a extenzivních sadů, polí a zahrad,
travnatých mezí podél cest a stepních travnatých lad
o Velké plochy vinohradů a orné půdy.



Kulturní a historické charakteristiky
o jedna z nejbohatších archeologických lokalit na Moravě.

Dle článku 4 nařízení jsou činnostmi, jejichž realizace zlepšuje hodnotu krajinného rázu v
přírodním parku a z tohoto hlediska je žádoucí je provádět, zejména:
 provádění postupné přeměny porostů nepůvodních dřevin v lesích na porosty s
maximálním podílem geograficky původních a stanovištně odpovídajících druhů dřevin
(např, dub zimní, dub pýřitý, habr obecný, babyka obecná, javor mléč).
 provádění citlivé a účelné protierozní ochrany při péči o místní komunikace a při užívání
pozemků ve svažitých partiích
 péče o dobrý stav rozptýlené a doprovodné nelesní dřevinné vegetace se zaměřením na
podporu přirozené obnovy dřevin původních druhů, na odstraňování nežádoucích
nepůvodních dřevin a na vhodné doplňování jejich druhové skladby
 zachování a obnova sadů /zejména extenzivně obhospodařovaných/, trvalých travních
porostů a vinic na schválených viničních tratích
Z pohledu hodnocení lze i zvažovat, zdali posuzovaná činnost není v rozporu s touto
„strategií“.
Článek 5 pak specifikuje okruh činností, které jsou přípustné jen se souhlasem orgánu
ochrany přírody:
Zejména se jedná o tyto činnosti:
 umisťování staveb a jiných nadzemních objektů (např. maringotek a mobilních
buněk)
 provádění těžby nerostů a hornin
 pořádání sportovních motoristických akcí
 zřizování nových komunikací (včetně dočasných)
 zřizování parkovišť, tábořišť a kempů
 zřizování skládek odpadů
Prioritním cílem ochrany krajinného rázu v přírodním parku Výhon je udržení pohledově
exponovaných svahů a horizontů bez rušících nadzemních objektů.

6.6

VYMEZENÁ MÍSTA KRAJINNÉHO RÁZU

V území nejsou v rámci ÚAP a ZÚR vymezena místa krajinného rázu.
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6.7

UPLATNĚNÍ STAVEB Z PRŮHLEDŮ Z ŠIRŠÍHO ÚZEMÍ

Záměr je situován do prostoru stávajícího areálu. Od západu je areál kryt masivem Výhonu. Díky
ploššímu reliéfu severním, východním a jižním směrem se záměr potenciálně uplatňuje v širších
rozhledech. Jeho uplatnění je však výrazně limitováno dálnicí D2, doprovodnou zelení a stavbami
velkých měřítek, které výrazně atrahují pozornost.
Uplatnění z širších průhledů není především díky morfologii terénu a velikosti stavby
pravděpodobný.

6.8

PROBLEMATICKÁ MÍSTA

V rámci DoKP je vymezeno problematické místo: Přírodní park Výhon. Viz kap. 6.5. Jedná se o
území se zvýšeným zájmem ochrany krajinného rázu, Z tohoto důvodu je vnímán studií jako
problematické místo, jehož vyhodnocení je nutné se podrobně věnovat.

7 IDENTIFIKACE VÝZNAMNÝCH ZNAKŮ A HODNOT
KRAJ INNÉHO RÁZU DOTČ ENÉHO ÚZEMÍ V SOUVISLOSTI SE
ZÁMĚREM
7.1

ZNAKY DOKP

V následujícím textu jsou uvedeny seznamy znaků charakteristiky krajinného rázu DoKP, které
mohou být ovlivněny uvedeným záměrem.
7.1.1






ZNAKY PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY

reliéf ploché pahorkatiny s dominantním celkem Výhon
regulované vodní toky téměř bez doprovodné vegetace
sporadická doprovodná zeleň kolem komunikací
vzrostlá zeleň v sídlech
fragmenty květnatých luk v okolí sídel

7.1.2

ZNAKY KULTURNÍ CHARAKTERISTIKY

 převaha agrárních kultur
 dominující technicistní prvky - průmyslové a zemědělské objekty velkých prostorových a
plošných měřítek, VVN
 pozitivní kulturní dominanty (kostely, klášter)- jedná se o lokální dominanty s malým
okruhem působení
 sídla vesnického typu s čitelnou původní urbanistickou strukturou
 narušený urbanismus výstavbou 20. a 21. století
 na sídla navazují zbytky původního dělení plužiny
 převažují v 50. letech scelené agrární plochy
 drobnější silniční síť v původní historické stopě
 naddimenzované silniční těleso mimo historickou stopu - dálnice D2
 menší lesní porosty mají hospodářský charakter
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 v obcích převažují jednopodlažní domy v původní hmotové skladbě doplněné o domy
ve svém architektonickém projevu bez historické návaznosti
7.1.3






ZNAKY HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY
sídla vesnického typu s čitelnou původní urbanistickou strukturou
na sídla navazují zbytky původního dělení plužiny
drobnější silniční síť v původní historické stopě
lokální dominanty kostelů a klášteru
v obcích se vyskytuje značné množství budov v původní hmotové skladbě

7.1.4
ZNAKY PROSTOROVÉ POVAHY DEFINUJÍCÍ VZTAHY V KRAJINĚ A JEJÍ
MĚŘÍTKO
 otevřená krajinná scéna (rozhledy přerušované především vegetací podél cest a vodních
toků)
 velká měřítka tvořená scelenými agrárnímu kulturami
 drobná vesnická sídla s navazujícími zbytky původního dělení plužiny vytváří výrazný
disharmonický kontrast ke sceleným agrárním plochám a naddimenzovaným zemědělským,
skladovým a průmyslovým stavbám
 v krajinné scéně převažují mohutné a výškové stavby přitahující zcela pozornost: VVN,
průmyslové stavby, sila a další zemědělské stavby, dálnice
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8 VLIVY NA KRAJINNÝ RÁZ
8.1

CHARAKTER PŮSOBENÍ ZÁMĚRU

Záměr představuje výstavbu objektů v prostoru stávajícího výrobního areálu na místech
stávajících staveb, které budou demolovány. Hlavní vliv spočívá v technickém působení záměru.
Jedná se tedy o vliv, který svým působením může snižovat přírodní a kulturní charakteristiky
krajinného rázu a tím i estetické charakteristiky krajinného rázu. V DoKP se vyskytují kulturní
pozitivní dominanty s lokálním až nevýrazným působením do okolní krajiny. Rozsah záměru také
může ovlivnit měřítka krajinného rázu, a to především s ohledem na výšku technologie 26 m..

8.2

VLIVY NA DÍLČÍ ZNAKY KRAJINNÉHO RÁZU

Následující hodnocení uvádí jednak vliv záměru na hodnoty a kvality krajinného rázu ve smyslu
zákona a zároveň se vyjadřuje k následující problematice:








Charakter působení záměru
Změny v prostorových vztazích
Změny viditelnosti
Změny v pořadí, významu a projevu charakteristik krajinného rázu
Změny v přírodních a kulturních charakteristikách
Změny ve smyslovém vnímání krajinného rázu
Přeshraniční vlivy na krajinný ráz

V následujících tabulkách jsou uvedeny znaky vystihující charakteristiky a hodnoty krajinného
rázu DoKP (jedná se o charakteristiky, které mohou být záměrem ovlivněny, které jsou
vyjádřením hodnot krajiny dané přítomností určitých znaků a jevů).
Legenda k níže uvedeným tabulkám dle citované metodiky:
Vliv

Význam

Projev

Cennost

Z zásadní
S spoluurčující
D doplňující

´+ pozitivní
0 neutrální
´- negativní

XXX jedinečný
XX význačný
X běžný

0 žádný
X slabý
XX středně silný
XXX silný
XXXX stírající

8.3 DOTČENÝ KRAJINNÝ PROSTOR
8.4 KRAJINNÝ CELEK BOSKOVICKÁ BRÁZDA
Znaky přírodní charakteristiky

Význam

Projev

Cennost

reliéf ploché pahorkatiny s dominantním celkem Výhon

Z

0

X

0

regulované vodní toky téměř bez doprovodné vegetace

S

+

X

0

sporadická doprovodná zeleň kolem komunikací

D

+

X

0

vzrostlá zeleň v sídlech

D

+

X

X

fragmenty květnatých luk v okolí sídel

D

+

X

0
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Znaky kulturní charakteristiky

Význam

Projev

Cennost

převaha agrárních kultur

Z

-

X

0

dominující technicistní prvky - průmyslové a zemědělské
objekty velkých prostorových a plošných měřítek, VVN

Z

-

X

X
posílení

Napřímené a regulované vodní toky

Z

-

X

0

pozitivní kulturní dominanty (kostely, klášter)- jedná se o
lokální dominanty s malým okruhem působení

S

+

X

0

sídla vesnického typu s čitelnou původní urbanistickou
strukturou

D

+

X

0

narušený urbanismus výstavbou 20. a 21. století

S

-

X

0

na sídla navazují zbytky původního dělení plužiny

D

+

X

0

převažují v 50. letech scelené agrární plochy

S

+

X

0

drobnější silniční síť v původní historické stopě

S

-/+

X

0

naddimenzované silniční těleso mimo historickou stopu dálnice D2

S

-

X

X
Posílení

menší lesní porosty mají hospodářský charakter

D

+/-

X

0

v obcích převažují jednopodlažní domy v původní
hmotové skladbě doplněné o domy ve svém
architektonickém projevu bez historické návaznosti

S

+

X

0

Význam

Projev

Cennost

sídla vesnického typu s čitelnou původní urbanistickou
strukturou

S

+

X

0

na sídla navazují zbytky původního dělení plužiny

S

+

X

0

drobnější silniční síť v původní historické stopě

S

+

X

0

lokální dominanty kostelů a klášteru

D

+

X

0

v obcích se vyskytuje značné množství budov v původní
hmotové skladbě

S

+

X

0

Význam

Projev

Cennost

Z

0

X

0

Z

-

X

0

Znaky historické charakteristiky

Znaky prostorové povahy definující vztahy v krajině a
její měřítko
otevřená krajinná scéna (rozhledy přerušované především
vegetací podél cest a vodních toků)
velká měřítka tvořená scelenými agrárnímu kulturami

Vliv

Vliv

Vliv

drobná vesnická sídla s navazujícími zbytky původního
dělení plužiny vytváří výrazný disharmonický kontrast ke
sceleným agrárním plochám a naddimenzovaným
zemědělským, skladovým a průmyslovým stavbám

S

+

X

X
posílení
disharm
onie

v krajinné scéně převažují mohutné a výškové stavby

Z

-

X

X
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Znaky prostorové povahy definující vztahy v krajině a
její měřítko
přitahující zcela pozornost: VVN, průmyslové stavby, sila
a další zemědělské stavby, dálnice

Význam

Projev

Cennost

Vliv
posílení

otevřená krajinná scéna (rozhledy přerušované především
vegetací podél cest a vodních toků)

S

-

X

0

Význam

Projev

Cennost

Z

+

X

0

Z

+

X

0

Několik menších lesíků (až na výjimky bez přirozené
druhové skladby, fragment dubohabřin)

D

+

X

0

Poměrně vysoká druhová pestrost rostlin a živočichů
se zastoupením řady vzácnějších a chráněných druhů

D

+

X

0

Mimořádná
geologická
charakteristika

D

+/0

XX

0

Význam

Projev

Cennost

D

+

X

8.5 PŘÍRODNÍ PARK VÝHON

Charakteristiky specifikované ve zřizovacím předpisu:
Znaky přírodní charakteristiky

Reliéf- masiv stejnojmenného kopce
Svahy pokryté mozaikou vinohradů, intenzivních a
extenzivních sadů, polí a zahrad, travnatých mezí
podél cest a stepních travnatých lad.

a

Vliv

paleontologická

Znaky kulturní charakteristiky
Jedna z nejbohatších archeologických lokalit na Moravě

Znaky historické charakteristiky

Vliv
0

Význam

Projev

Cennost

Jedna z nejbohatších archeologických lokalit na
Moravě

D

+

X

Znaky prostorové povahy definující vztahy v krajině a
její měřítko

Význam

Projev

Cennost

Koexistence přírody s lidskými sídly a zemědělským
využíváním krajiny.

Z

+

X

0

Daleké výhledy do okolní rovinaté krajiny DyjskoSvrateckého úvalu.

Z

+

X

0

Mozaikou vinohradů, intenzivních a extenzivních

Z

+

XX

0
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Znaky prostorové povahy definující vztahy v krajině a
její měřítko

Význam

Projev

Cennost

Z

+

X

Vliv

sadů, polí a zahrad, travnatých mezí podél cest a
stepních travnatých lad
Velké plochy vinohradů a orné půdy

0

Dle článku 4 nařízení č. 6/2002 okr.ú. Brno - venkov jsou činnostmi, jejichž realizace
zlepšuje hodnotu krajinného rázu v přírodním parku a z tohoto hlediska je žádoucí je provádět,
zejména:
Činnost

Vliv
záměru

Popis

Provádění postupné přeměny porostů nepůvodních dřevin v
lesích na porosty s maximálním podílem geograficky
původních a stanovištně odpovídajících druhů dřevin (např.
dub zimní, dub pýřitý, habr obecný, babyka obecná, javor
mléč).

0

Záměr je umístěn
mimo lesní porosty

0

V rámci terénních
úprav budou
veškeré činnosti
předcházet vzniku
eroze a svahovým
posunům (v zájmu
investora je uchránit
prostor výrobního
areálu)

Péče o dobrý stav rozptýlené a doprovodné nelesní dřevinné
vegetace se zaměřením na podporu přirozené obnovy dřevin
původních druhů, na odstraňování nežádoucích
nepůvodních dřevin a na vhodné doplňování jejich druhové
skladby

X

Při realizaci dojde
k částečnému
odstranění dřevin
v SZ až Z části
současného pásu
zeleně, izolační
zeleň však zůstane
zachována nebo
doplněna v celém
obvodu areálu

Zachování a obnova sadů /zejména extenzivně
obhospodařovaných/, trvalých travních porostů a vinic na
schválených viničních tratích

0

Areál je mimo tyto
kultury

Provádění citlivé a účelné protierozní ochrany při péči o
místní komunikace a při užívání pozemků ve svažitých
partiích
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Článek 5 nařízení č. 6/2002 Okr. ú. Brno - venkov pak specifikuje okruh činností, které jsou
přípustné jen se souhlasem orgánu ochrany přírody:
Zejména se jedná o tyto činnosti:
Činnost

Popis

Umisťování staveb a jiných nadzemních
objektů (např. maringotek a mobilních buněk)

Záměr podléhá posouzení a souhlasu
OOP.

Provádění těžby nerostů a hornin

0

Pořádání sportovních motoristických akcí

0

Zřizování nových komunikací (včetně
dočasných)

0

Zřizování parkovišť, tábořišť a kempů

0

Zřizování skládek odpadů

0

Prioritní cíl ochrany krajinného rázu přírodního parku
Činnost
Popis
Jedná se o stavbu v současném areálu,
kde se nachází stávající stavby různých
výšek, nejvyšší dosahují cca 10 m.

Udržení
pohledově
exponovaných
svahů
a horizontů bez rušících nadzemních objektů

Zároveň se jedná o polohu na úpatí
„masivu“ Výhon. Rozdíl výšek mezi
horizontem a patou je přes 150 m.
Záměr tedy nenaruší horizonty (viz níže
mapový zákres a graf.)
Výška záměru 26 m odpovídá zhruba
výšce dřevin. Změna vlivu na svah
s ohledem na stávající stavby a výšku
dřevin v okolí bude tedy minimální.
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Směr profilu.

Mapový zákres profilu hodnotícího vliv záměru na svah a horizont Výhonu.

Hlavní horizont

Vedlejší horizont

Nová hladina staveb

Grafické znázornění vlivu záměru na horizont Výhonu.
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8.6 VÝČET ZÁKLADNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
PLOCH PRO UMÍSTĚNÍ A VÝSTAVBU ZÁMĚRU A DOTČENÉHO ÚZEMÍ Z
HLEDISKA KRAJINY

Tato část hodnocení uvádí přehled (shrnutí) nejvýznamnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území (DoKP), a jde především o charakteristiky vyjadřující strukturu a ráz krajiny,
ekologické funkce související s krajinným rázem, území zvýšených hodnot deklarovaných
historickým, kulturním nebo archeologickým významem.
Následující tabulka uvádí přehled odpovídajících hodnot a jejich ovlivnění uvedeným záměrem:
Charakteristika

Dotčené území

Zvýšené přírodní hodnoty
Velkoplošná chráněná území

NE

Maloplošná zvláště chráněná území

NE

EVL

ANO

Ptačí oblast

NE

Významné biotopy vytvářející přírodní hodnotu krajinného rázu

NE

Území RAMSAR

NE

Územní přírodních parků

ANO

Místa a prvky vytvářející zvýšenou kulturní a historickou hodnotu v území
Památky

ANO

Památné zóny a rezervace

NE

Historické krajiny (památková krajinná zóna)

NE

Archeologická naleziště

ANO

Krajinné hodnoty vytvářející harmonické vztahy a měřítko a estetickou hodnotu krajinného rázu
Významná struktura krajiny

NE

Významné komponované prostory v krajině

ANO

Krajinné kulturní dominanty

ANO

Významné přírodní dominanty

ANO

8.7

PŘESHRANIČNÍ VLIVY NA KRAJINNÝ RÁZ

Uvedený záměr nepřináší možné přeshraniční vlivy na krajinný ráz.
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9 SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA KRAJINNÝ RÁ Z
9.1

CÍLE OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU

Základním cílem ochrany krajinného rázu je zachování výše deklarovaných pozitivních hodnot.
Pro vymezený prostor jde o vyjádření:
 zda je zachována estetická hodnota krajinného rázu hodnoceného území,
 zda je zachována přírodní hodnota krajinného rázu hodnoceného území,
 zda je brán ohled na zachování významných krajinných prvků,
 zda je brán ohled na zachování zvláště chráněných území,
 zda je brán ohled na zachování kulturních dominant krajiny,
 zda je brán ohled na zachování harmonického měřítka krajiny,
 zda je brán ohled na zachování harmonických vztahů v krajině,
 zda není v rozporu s ochrannými podmínkami přírodního parku či památkové
zóny a rezervace stanovenými vyhláškou.
Z pohledu zjištění uvedených otázek byl proveden rozbor a hodnocení vlivu stavby na krajinný
ráz.
9.2

VLIVY NA DÍLČÍ ZNAKY KRAJINNÉHO RÁZU

Z předcházejícího rozboru vyplývá následující vliv:
Vliv
Změny v přírodních charakteristikách

Jak vyplývá z předchozího rozboru, nebyl vliv
identifikován.

Změny v kulturních charakteristikách

Jak vyplývá z předchozího rozboru, jsou změny
v tomto ohledu zanedbatelné.

Změny v historických charakteristikách

Jak vyplývá z předchozího rozboru, jsou změny
v tomto ohledu zanedbatelné.

Změny ve smyslovém vnímání krajinného rázu

Jak vyplývá z předchozího rozboru, jsou změny
v tomto ohledu zanedbatelné.

Změny v prostorových vztazích

Jak vyplývá z předchozího rozboru, je vliv záměru
v tomto ohledu zanedbatelný.

Změny v pořadí, významu a projevu
charakteristik krajinného rázu

Jak vyplývá z předchozího rozboru, nebyl vliv
identifikován.

Přeshraniční vlivy na krajinný ráz

Nejsou předpokládány.
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Srovnáme-li záměr s existujícími uvedenými znaky krajinného rázu vymezeného prostoru, pak
dojdeme k závěru:
1. že nebude ovlivněna přírodní hodnota krajinného rázu místa ani oblasti;
2. též nebude snížena estetická hodnota krajinného rázu, neboť záměr nepřináší
významnou změnu ve znaku, který již krajinný ráz nese- výrobní areál. Z analýzy
viditelnosti vyplývá marginální význam změn. Vizuální uplatnění je pravděpodobné
především v krajině, které dominují mohutnější stavby, než je samotný záměr.
3. záměr neovlivní harmonické vztahy a měřítko krajiny, neboť zde není instalován
nový nevhodně se uplatňující znak, který by ovlivnil přírodní, kulturní a historickou
charakteristiku místa či oblasti. Záměr plně koresponduje se současnými
charakteristikami krajinného rázu a zachovává měřítka staveb průmyslového charakteru;
4. záměr respektuje uplatnění stávajících kulturních dominant a nezasahuje do něj.
Následující tabulka uvádí souhrnné vyhodnocení vlivu na uvedené hodnoty krajinného rázu ve
smyslu §12 zákona č. 114/92 Sb. v úplném znění:
Vliv na hodnoty krajinného rázu:

DoKP

zachování estetické hodnoty krajinného rázu

0

zachování přírodní hodnoty krajinného rázu

0

zachování významných krajinných prvků

0

zachování zvláště chráněných území

0

respektování kulturních dominant krajiny

0

respektování harmonického měřítka krajiny

0

respektování harmonických vztahů v krajině

0

respektování území přírodních parků a památkových zón a rezervací jako prostorů zvýšené estetické a
přírodní hodnoty krajinného rázu

0/X

Legenda vlivu: 0 - žádný, X – mírný, XX – únosný, XXX - neúnosný
Mírný znamená, že dojde k ovlivnění znaků určité charakteristiky území v takové míře, která je pro dané území
v podstatě zanedbatelná, i když patrná.
Únosný znamená, že dojde k ovlivnění znaků určité charakteristiky území takovým způsobem, že je sice únosné pro
území (nezmění jeho charakter), ale již změní hodnoty krajinného rázu natolik, že lze očekávat dobře patrnou změnu
v území, dojde tak k ovlivnění hodnot krajinného rázu hodnoceného DoKP.
Neúnosný znamená, že změna určité charakteristiky území je natolik velká, že dojde k významnému snížení
krajinářských hodnot v území a tím k nežádoucímu snížení přírodní či estetické hodnoty krajinného rázu, nebo nebude
respektováno harmonické měřítko krajiny, harmonické vztahy v krajině, některá z kulturních dominant, estetická
hodnota v území, nebo některý s důležitých indikátorů přírodní či kulturní hodnoty krajiny.
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9.3

SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA KRAJINNÝ RÁZ

Cílem práce bylo posouzení vlivu záměru Areál výrobny stavebních hmot v k.ú. Blučina, okres
Brno-venkov na krajinný ráz ve smyslu §12 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(dále jen „zákon“). Dílčím cílem bylo nalézt problematická místa z pohledu snížení zákonných
hodnot ochrany krajinného rázu ve smyslu ustanovení § 12 zákona a navrhnout řešení.
Předložené hodnocení je koncipováno tak, aby byly postihnuty důležité části krajiny a byl podán
dostatečně vypovídající obraz o dílčím i celkovém vlivu daného záměru na hodnoty krajinného
rázu. Při tom pozitivními hodnotami jsou myšleny konkrétní prvky krajiny, jejich měřítko
a vztahy vytvářející ducha místa nebo charakter oblasti.
Z hlediska posuzování potenciálního vlivu na krajinný ráz záměru je důležitá skutečnost, že
posuzovaný znak se v samotném místě již nachází. Dojde pouze k jeho částečné změně
(nahrazení stávajících budov novou výrobní technologií).
Na základě vyhodnocení bylo zjištěno, že vliv záměru na hodnoty krajinného rázu jsou zcela
zanedbatelné. Současná a budoucí podoba areálu včetně ozelenění eliminuje zásadní uplatnění
záměru v krajinné scéně. Zároveň se jedná o současný a povolený znak krajinného rázu. Samotný
záměr díky svému rozsahu zůstává součástí výrobního areálu a jeho uplatnění v krajinné scéně
dále negativně nezvyšuje.
Záměr má jen mírné posílení některých negativních znaků. Ty se však uplatní především
v bezprostřední blízkosti samotného záměru, kdy je vnímán i samotný současný znak v podobě
jiných průmyslových, skladových a zemědělských objektů. V daném prostoru také výrazně
atrahuje pozornost těleso dálnice D2.
Studie se dále podrobně věnovala vlivu na přírodní park Výhon. Z pohledu přístupu orgánu
ochrany přírody je důležité ustanovení článku 2 odst. 3 nařízení č. 6/2002 okresního úřadu Brnovenkov, které uvádí, že součástí přírodního parku z hlediska platnosti stanoveného omezení
využití území nejsou (mimo jiné) pozemky v uzavřených hospodářských areálech. Ačkoliv
z tohoto ustanovení by se dalo vyvodit, že posuzování z hlediska vlivu záměru na přírodní park je
díky svému umístění v uzavřeném hospodářském areálu vyjmut, studie vyhodnotila potenciální
vliv záměru na hodnoty krajinného rázu chráněné přírodním parkem a na poslání přírodního
parku.
Studie vycházela z ustanovení zřizovacího předpisu. Jak vyplývá z výše uvedeného, potenciálně
může záměr ovlivňovat vnímání paty svahu přírodního parku. Na základě vyhodnocení míry
vlivu, došel zpracovatel k závěru, že je tento vliv marginální, a to především díky vzrostlé kulise
dřevin v okolí areálu a „krytí“ záměru výraznou dominantou dálnice D2. Zpracovatel tak došel
k závěru, že rozdíl mezi současným působením průmyslového areálu a budoucím využitím je
z pohledu krajinného rázu v tomto případě indiferentní.
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9.4

STANOVISKO A DOPORUČENÍ

Uvedený záměr mírně ovlivňuje několik pozitivních hodnot krajinného rázu dotčeného
krajinného prostoru. Zásadní při hodnocení navržené stavby je fakt, že celý dotčený krajinný
prostor je již v současnosti zatížen stavbami obdobného charakteru, které celé krajinné scéně
udávají charakter zemědělsko-průmyslové krajiny. Nejedná se tedy o nové objekty technicistní
povahy umístěný do nenarušené harmonické krajiny, ale úpravu stávajících objektů.
Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat., že záměr ovlivní několik pozitivních
hodnot krajinného rázu a jak uvádí závěrečný přehled, je jeho vliv na krajinný ráz slabý a únosný.
Z pohledu zachování hodnot krajinného rázu ve smyslu ustanovení §12 zákona č. 114/92
Sb., o ochraně přírody a krajiny lze konstatovat, že realizací stavby dojde pouze k mírnému
posílení negativního projevu technicistních staveb a tím k slabému snížení pozitivních hodnot
krajinného rázu, což je z pohledu ochrany krajinného rázu akceptovatelné.

Ing. Josef Rusňák
Náměstí 50
538 25 Nasavrky
IČ: 684 76 876

Ing. Josef Rusňák
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11 PŘÍLOHY

Analýza viditelnosti s vymezenými relevantními hodnotami
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