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POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY:  
 

BTEX 
HMÚ 
OV 

DP 
EIA 
EVL 
CHKO 
CHLÚ 
CHOPAV 
IP 
IPPC 
k.ú. 
MŽP 
NO2 
NOX 
NP 
NPP 
NPR 
NA/NV 
NRBC 
NRBK 
MZ 
MŽP 
NEL 
PAU 
PM10  
PO 
PP 
PR 
PUPFL 

SD 
SZÚ 
TZL 
ÚP  
ÚSES 
VKP 
VOC 
WHO 
ZD 
ZCHÚ 
ZPF 

 
 
 
 

benzen - toluen - ethylbenzen - xylen 
eský hydrometeorologický ústav 
isti ka odpadních vod 

Dobývací prostor 
Environmental Impact Assessment 
Evropsky významná lokalita 
Chrán ná krajinná oblast 
Chrán né ložiskové území 
Chrán ná oblast p írodní akumulace vod 
Interak ní prvek 
Integrované povolení (Integrated Pollution Prevention and Control) 
Katastrální území 
Ministerstvo životního prost edí 
Oxid dusi itý 
Oxidy dusíku 
Národní park 
Národní p írodní park 
Národní p írodní rezervace 
Nákladní vozidla 
Nadregionální biocentrum 
Nadregionální biokoridor 
Ministerstvo zdravotnictví 
Ministerstvo životního prost edí 
Nepolární extrahovatelné látky 
Polyaromatické uhlovodíky 
Suspendované ástice frakce PM10 
Pta í oblast 

írodní památka 
írodní rezervace 

Pozemky ur ené k pln ní funkce lesa 
editelství silnic a dálnic 

Státní zdravotní ústav 
Tuhé zne iš ující látky 
Územní plán 
Územní systém ekologické stability 
Významný krajinný prvek 

kavé organické látky 
World Health Organization (Sv tová zdravotnická organizace) 
Zem lské družstvo 
Zvlášt  chrán né území 
Zem lský p dní fond 
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ÚVOD 
V tomto oznámení jsou hodnoceny vlivy na životní prost edí, které by mohly být vyvolány 
zám rem spo ívajícím ve zvýšení provozní kapacity dekontamina ního st ediska Ladná, 
které provozuje dv  biodegrada ní plochy sloužící ke zpracování nebezpe ných odpad  – 
zejména kal  v rypném stavu a zemin, které jsou kontaminovány ropnými látkami, p ípadn  
PAU nebo BTEX. Stávající biodegrada ní plochy jsou v provozu od roku 1995. Zám rem 
budou využívány všechny stávající objekty areálu. 

Odpady jsou do za ízení p ijímány v souladu s platnou legislativou a v souladu se 
schváleným provozním ádem za ízení. Biotechnologie, které jsou využívány, jsou ov eny a 
schváleny Státním zdravotním ústavem a MZ R. 

Výslednými produkty dekontaminace jsou odpady, které budou p edávány oprávn ným 
osobám pro další využití (na povrchu terénu) nebo k odstran ní (pro p íjem na skládku 

íslušné kategorie). Další zp sob nakládání s odpady bude ur en dle výsledk  analýz (po 
zhodnocení nebezpe ných vlastností odpad  dle platné legislativy). 
Podle p ílohy . 1 zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prost edí, v platném 
zn ní, zám r náleží do kategorie II, tj. mezi zám ry vyžadující zjiš ovací ízení, bodu 10.1 
(Za ízení ke skladování, úprav  nebo využívání nebezpe ných odpad ; za ízení k fyzikáln -
chemické úprav , energetickému využívání nebo odstra ování ostatních odpad ). 

Oznámení bylo zpracováno v rozsahu p ílohy . 4 zákona . 100/2001 Sb., o posuzování 
vliv  na životní prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis .  

Oznamovatelem je spole nost CEST, spol . s r.o. zastoupená Ing. Pavlem Michenkou. 

Oznámení pro zjiš ovací ízení zpracovala spole nost EMPLA AG s.r.o. (autorizovaná osoba 
– Ing. Vladimír Plachý). 

Nedílnou sou ástí oznámení jsou odborné studie zpracované autorizovanými osobami. 
Jedná se o rozptylovou studii, hlukovou studii a o hodnocení vliv  na ve ejné zdraví.  

Technické a technologické ešení zám ru bylo erpáno z provozního ádu za ízení z roku 
2011 a od provozovatele za ízení, dále byla provedena terénní obch zka p edm tného 
území spoluzpracovateli oznámení. 

 
 
 

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
A. 1. Spole nost: CEST, spol . s r.o. 

A. 2. I O: 25513231 

A. 3. Sídlo: Koupelní  2, 695 01 Hodonín 

A. 4. Oprávn ný zástupce oznamovatele:  
Ing. Pavel Michenka  

Rohatecká 1305, 69602 Ratíškovice  

tel.: 608 878 865 

e-mail: pavel.michenka@cestsro.cz 
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B. ÚDAJE O ZÁM RU 

B. I. Základní údaje 
 
B. I. 1. Název zám ru a jeho za azení podle p ílohy . 1 
„Dekontamina ní st edisko Ladná u B eclavi“ 
 

Plánovaný zám r lze dle jeho charakteru za adit dle p ílohy . 1 zákona  100/2001 Sb. do 
kategorie II, bodu 10.1 Za ízení ke skladování, úprav  nebo využívání nebezpe ných 
odpad ; za ízení k fyzikáln -chemické úprav , energetickému využívání nebo odstra ování 
ostatních odpad . 

 
B. I. 2. Kapacita (rozsah) zám ru 
Základní parametry za ízení: 
Stávající stav:  

 Okamžitá kapacita plochy: max. 368 t (204m3 *)  
 Max. ro ní kapacita: cca 999 t/rok (dle úsp šnosti biodegrada ního procesu) 
 Plocha žlab : 1 260 m2 (35 m x 18 m) … 2 žlaby 

 
Budoucí stav: 

 Okamžitá kapacita plochy: max. 3 402 t  (1 890 m3 *) na jednu zavážku 
 Max. ro ní kapacita : 10 206 t ** (dle úsp šnosti biodegrada ního procesu) 
 Plocha žlab : 1 260 m2 (35 m x 18 m) … 2 žlaby 

*pr rná p edpokládaná hmotnost materiálu k biodegradaci 1,8 t/m3 
      ** jedná se sou asn  o maximální kapacitu biodegrada ní plochy 

B. I. 3. Umíst ní zám ru 
Kraj: Jihomoravský 
Obec s rozší enou p sobností: B eclav 
Obec: Ladná 
Katastrální území: Ladná 
 

Zájmové území pro zvýšení provozní kapacity biodegrada ní plochy se nachází ve východní 
ásti nevyužívaného areálu Zem lského družstva Ladná, který je situován na východním 

okraji obce Ladná (cca 800 m od centra obce), poblíž komunikace III/002 21, cca 3,5 km od 
eclavi severním sm rem.  

Nejbližší obytnou zástavbou k zám ru je zástavba v obci Ladná vzdálená od zám ru cca  
500 m. 

Objekty, kde je a bude technologie biodegradace provád na, tvo í stavebn  zkolaudované a 
provozované silážní jámy, jenž se užívají podle podnájemní smlouvy . SM20110055  mezi 
MND Servisní a.s. Lužice a CEST spol.s r.o.  jako biodegrada ní plocha pro zpracování kal  
a zemin, které jsou kontaminovány ropnými látkami a to formou zm ny ú elu stavby. Objekt 
je v majetku spole nosti MND Servisní a.s. Lužice.  
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Zám r se bude nacházet na pozemcích k.ú. Ladná: 

p. . 1263/3, 1263/4, 1263/5, 1263/17, 1263/112, 1263/281, 1263/282, 1263/283, 1263/284, 
1263/285, 1263/286, 1263/287, 1263/288, 1263/289, 1263/290, 1263/291, 1263/292, 
1263/293, 1263/294, 1263/295, 1263/296, 1263/297, 1263/298, 1263/299, 1263/300, 
1263/301, 1263/302, 1263/303, 1263/304, 1263/305, 1263/306. Jedná se o ostatní plochy. 

Obr. . 1: Situace širších vztah  

 
Obec Ladná sousedí s obcemi Podivín, Moravský Žižkov, B eclav, Charvátská Nová Ves a 
Lednice. 
Celková situace mapy na katastrálním podkladu je sou ástí p ílohy . 1 oznámení. 
 

 
 
 

B. I. 4. Charakter zám ru a možnost kumulace jeho vliv  s jinými zám ry 
(realizovanými, p ipravovanými, uvažovanými) 
 

Charakter zám ru 
Zám rem je navýšit kapacitu provozu dekontamina ního st ediska Ladná – stávající dv  
biodegrada ní plochy (dva bývalé silážní žlaby) sloužící pro zpracování kal  a zemin, které 
jsou kontaminovány ropnými látkami NEL, p ípadn  PAU a BTEX. Biotechnologie, které jsou 
využívány, jsou ov eny a schváleny Státním zdravotním ústavem a MZ R (viz p íloha 
oznámení . 6). 

Zám rem budou využívány stávající objekty areálu - jedná se o dva nadzemní silážní žlaby 
(zkolaudované), manipula ní plochy, komunikace, záchytné jímky odpadních deš ových vod, 
3 monitorovací vrty podzemních vod, napojení na elektrickou energii. Zám r neklade nároky 
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na budování nových stavebních objekt  ani inženýrských sítí. V budoucnu se plánuje pouze 
vybudování vrtu pro odb r užitkové vody (která je v sou asné dob  dodávána v cistern ). 

Za ízení k využívání kontaminovaných zemin, stavebních sutí, kal  a obdobných odpad  je 
užíváno podle podnájemní smlouvy mezi MND Servisní a.s. Lužice a CEST spol. s r.o.   

Stávající biodegrada ní plochy jsou v provozu od roku1995 (jejich maximální schválená 
provozní kapacita je 999 t/rok). Provoz za ízení je povolen Kolauda ním rozhodnutím 

stského ú adu v B eclavi, odboru výstavby .j.: 2340/02/94/330/Sl. ze dne 30.1.1995 a 
Vydáním povolení k nakládání s odpady Krajského ú adu Jihomoravského kraje, odboru 
životního prost edí a zem lství .j.: JMK 5654/2004OŽPZ/Mel ze dne 21.5.2004.  

Zvýšením provozní kapacity dekontamina ního st ediska bude nutné žádat Krajský ú ad 
Jihomoravského kraje, odbor životního prost edí a zem lství o vydání integrovaného 
povolení (dle zákona . 76/2002 Sb., v platném zn ní). Za ízení bude dle p ílohy zákona 
spadat do bodu 5.1 (Za ízení na odstra ování nebo využívání nebezpe ného odpadu a 
za ízení k nakládání s odpadními oleji, vždy o kapacit  v tší než 10 t denn ). 

Biodegradací se budou zpracovávat nebezpe né odpady - zeminy, r zné kvality a zrnitosti 
od pís itých až po jílovité a jíly, betony a stavební konstrukce, r zné kvality a velikosti kus  
obsahující kameny omítku a cihly i armované (rozdrcené), kaly rypné konzistence obsahující 
NEL p ípadn  PAU nebo BTEX (látky odbouratelné biotechnologií). 

Odpady budou do za ízení p ijímány do za ízení v souladu s platnou legislativou a v souladu 
se schváleným provozním ádem za ízení. 

Výslednými produkty biodegradace budou odpady, které budou p edávány oprávn ným 
osobám pro další využití (na povrchu terénu) nebo k odstran ní (pro p íjem na skládku 

íslušné kategorie). Další zp sob nakládání s odpady bude ur en dle výsledk  analýz (po 
zhodnocení nebezpe ných vlastností odpad  dle platné legislativy).  

 

Územn  plánovací dokumenty 
Územní plán m stské ásti Ladná byl zpracován v dob , kdy Ladná byla m stskou ásti 

sta B eclav (zpracovatel Urbanistické st edisko Brno, s.r.o.). Zastupitelstvem M sta 
eclav byl ÚP SÚ B eclav schválen dne 29.3.1999. Obecn  závazná vyhláška . 41            

o závazných ástech územního plánu m stské ásti Ladná nabyla ú innost dne 6.5.1999. 

Od 1.7.2006 je Ladná samostatnou obcí.  Obec Ladná již vydala zm nu ÚP .1A a zm nu 
.1B, dále je p ipravována zm na ÚP . 2 (ve stádiu Zadání ÚP). Zm na . 1A ÚPO Ladná 

byla vydána 26.8.2009 a nabyla ú innosti 11.9.2009. Zm na . 1B ÚPO Ladná byla vydána 
16.2.2010 a nabyla ú innosti 5.3.2010. Ob  tyto zm ny ÚP byly zhotoveny firmou AR 
projekt, s.r.o.. 

Nyní se zpracovává zm na ÚP obce Ladná . 2. 
 
Soulad s územním plánem 
Zám r je dle ÚP SÚ B eclav situován v zastav ném území, na funk ních plochách 
vymezených tímto územním plánem jako území výroba, technická za ízení – dle funk ního 
využití slouží pro umíst ní provozoven pr myslové a zem lské výroby, výrobních služeb a 
technického za ízení. Podmínky využití: podnikatelské aktivity. 

Zám r nevyžaduje žádné stavební úpravy, ešení p eložek inženýrských sítí ani zm nu 
funk ního využití území. 

Vyjád ení p íslušného stavebního ú adu - M Ú B eclav ohledn  souladu zám ru s platnou 
územn  plánovací dokumentací je sou ástí p ílohy oznámení . 2. 
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Obr. . 2: Zobrazení funk ního využití p edm tného území a jeho okolí (dle p vodního 
ÚPNSÚ B eclav - UP m stské ásti Ladná – Návrh z roku1998 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zám r 
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Legenda: 

 
 
 
komentá :  

V návaznosti na stávají výrobní areál (bývalé ZD) je v ÚP m stské ásti Ladná vymezena zastavitelná 
plocha ozna ená Vp/2. V sou asné dob  není plocha využita z d vodu komplikovaných 
majetkoprávních vztah , pozemky v této lokalit  jsou vedeny v drobné držb . Vým ra plochy: 2,59 ha. 

 
Obec Ladná je sou ástí území ešeného Územním plánem velkého územního celku 

eclavsko (ÚP VÚC B eclavska), který byl schválen dne 9.11.2006 Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje pod .usn. 921/06/Z14. 
 
 
Kumulace zám  
Zm na . 1A a 1B  ÚP obce Ladná: 

edm tem zm ny . 1A ÚPO Ladná je zm na funk ního využití plochy ur ené platnou 
územn  plánovací dokumentací jako orná p da, na plochu Ve - výroba elektrické energie 
na fotovoltaickém principu. Zm na . 1A eší samostatn ást lokality ozna ené .1.6         
v rozsahu cca 5 ha, zbytek plochy 1.6 o vým e cca 11 ha je za azen do zm ny . 1B 
(Usnesení ZO Ladná . 30 z 25.3.2009).  

vodem pro zpracování zm ny . 1B územního plánu obce byla pot eba p ípravy nových 
rozvojových ploch pro obytnou výstavbu a ploch vhodných pro technické vybavení a pro 
výrobu. Zm nou 1B bylo navrženo n kolik dalších lokalit. 

Plánované umíst ní fotovoltaické elektrárny (plocha vyzna ená v ÚPO jako 1.6a,b) je od 
zám ru vzdáleno 300 m jižním sm rem a nebude p edstavovat kumulaci se zám rem             
v dekontamina ním st edisku Ladná. 
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Ve zm  ÚPO . 1B je v blízkosti zám ru (100 m) navržena plocha ozna ená . 1.7, která 
edstavuje zm nu funk ního využití plochy z Vp (podnikatelské aktivity) na plochu Osb 

(služby + bydlení, smíšená zóna). 

Dále jsou ve vzdálenosti cca 450 m od zám ru západním sm rem vymezeny plochy pro 
bydlení v rodinných domech (Br/1s).  
 

Zm na ÚPO . 2: 

vodem pro zpracování zm ny . 2 územního plánu obce byla pot eba p ípravy nových 
rozvojových ploch pro bydlení a plocha technického vybavení. Zpracování zm ny . 2 ÚPO 
Ladná je ve stupni Zadání. Nejblíže k zám ru (cca 500 m) je navrženo bydlení v rodinných 
domech (Br) – lokalita ozna ena v ÚPO 2.2. 

Realizací výše uvedených lokalit, které jsou p edm tem zm n . 1B a 2 ÚPO Ladná lze 
edpokládat, že dojde k odpovídajícímu navýšení dopravní frekventovanosti osobních 

vozidel na p íjezdových komunikacích – silnici II/425 (Brno – B eclav) a místní komunikaci 
III/00221. V tomto p ípad  lze p edpokládat ur itou kumulaci se zám rem p edkládaným 
tímto oznámením, která by nem la být významná.  
 
Jiné kumulace zám ru s ostatními zám ry v okolí zám ru se nep edpokládají. 
 
Limity využití území 
- chrán ná ložisková území 
- sv. okraj zasahuje do ochr. pásma letišt   
- CHOPAV Kvarter eky Moravy 
- území s archeologickými nálezy 
 

 

B. I. 5. Zd vodn ní pot eby zám ru a jeho umíst ní, v etn  p ehledu 
zvažovaných variant a hlavních d vod  pro jejich výb r, resp. odmítnutí 
 

V souladu se zákonem . 185/2001 Sb. o odpadech, ve zn ní pozd jších p edpis , je kladen 
raz na zajišt ní p ednostního využití odpad  p ed jejich odstran ním. Jednou z možností, 

kterou lze tohoto docílit je biodegradace, jejíž technologie je založena na aplikaci p írodních 
bakteriálních kmen  umož ujících p irozený rozklad ropných kontaminant , p ípadn  PAU, 
nebo BTEX. Kontaminované odpady budou upravovány biotechnologiemi schválenými 
Státním zdravotním ústavem. Provoz biodegrada ní plochy a další procesy s ní související 
budou zajišt ny dle schváleného provozního ádu. 
 
Posuzovaný zám r spo ívá v navýšení kapacity stávající biodegrada ní plochy umíst né 
v dekontamina ním st edisku Ladná. V sou asné dob  jsou nejvíce zastoupeným odpadem 

ijímaným do za ízení - zemina a kamení obsahující nebezpe né látky pocházející ze 
sanace kalových polí po t žb  ropy, i dalších starých ekologických zát ží. Provozovatel tak 
reaguje na vyšší poptávku po odb ru tohoto druhu odpadu ur eného k další úprav  p ed 
jeho odstran ním nebo využitím v regionu.  

Zám rem budou využívána všechna stávající za ízení v dekontamina ním st edisku, která 
jsou ve vyhovujícím stavu a kapacitn  budou zám ru dosta ovat. Jedná se o stavebn  
zkolaudované a provozované silážní jámy, izolovanou manipula ní plochu, odvod ovacím 
systémem odpadních deš ových vod, v etn  záchytných jímek odpadních deš ových vod, 

ívod elektrické energie, p íjezdové komunikace. Zám rem tedy nebude nutné budovat 
nové objekty ani zajiš ovat napojení na inženýrské sít . Lokalita se navíc vyzna uje velmi 
dobrou dopravní dostupností. 
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Zám r je v souladu s územním plánem obce Ladná (vyjád ení p íslušného stavebního ú adu 
je sou ástí p ílohy oznámení . 2).  

Pro snížení druhotného zatížení životního prost edí dlouhými p epravními vzdálenostmi je 
biodegrada ní za ízení využíváno zejména pro odpady z regionu. 

Z hlediska rozsahu možných vliv  na životní prost edí a obyvatelstvo je v oznámení 
hodnocen stávající stav (nulová varianta) a monovariantní zám r p edkládaný 
oznamovatelem (aktivní varianta). Popis stávajícího stavu životního prost edí, tj. nulové 
varianty, je uveden v kapitole C oznámení, popis zám ru (aktivní varianty) je v kapitole B 
oznámení a hodnocení vliv  zám ru na životní prost edí a ve ejné zdraví v kapitole D 
oznámení. 

 

B. I. 6. Popis technického a technologického ešení zám ru 
 
Technický popis stavební vybavenosti za ízení: 
Pro provoz technologie biodegradace jsou v areálu k dispozici následující za ízení a plochy: 
 

 Dekontamina ní plocha celkem 1 819 m2 v etn  systému odvodu srážkových vod. 
 Zpevn ná izolovaná plocha 480 m2 pro manipulaci 
 Záchytné jímky - dv  ocelové cisterny ze železni ních vagón  o celkovém objemu 100 m3 
 NN p ípojka pro napájení technologie 
 P íjezdová komunikace 
 Technologie p ípravy biopreparátu (externí dodavatel)  

 
Zám rem nebudou budovány nové objekty, plánuje se pouze vybudování vrtu (15 m 
hlubokého) zajiš ujícího odb r užitkové vody pot ebné pro provoz technologie zejména 
v letních m sících. 

ed uvedením za ízení do provozu bude provedena revize a drobné opravy stávající 
manipula ní plochy a silážních žlab , nat eny provozní objekty. Dále budou provedeny 
zkoušky t snosti záchytných jímek. 
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Obr. . 3: Schéma dekontamina ního st ediska a jednotlivých objekt  v n m 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Technická a technologická vybavenost – stru ný popis: 
Zpevn né plochy silážních žlab , manipula ní plocha 
U vjezdu do areálu se nachází dva betonové nadzemní silážní žlaby (každý o rozm rech             
18 x 35 m = 630 m2) – celková plocha pro biodegradaci je tedy 1 260 m2.  

Silážní žlaby jsou ešeny jako povrchové, jsou provedeny z železobetonových prefabrikát . 
Dno je vyspádováno v p ném spádu 3% ke st nám žlabu a podéln  ve spádu 1%.  

Skladovací prostor je ohrani en ze t í stran, s výškou st n 5,1 m, které jsou opat eny 
ocelovým zábradlím. 

Celá biodegrada ní plocha je ohrani ena zvýšenou krajnicí vysokou 15 cm, širokou 15 cm.                
V obrubníku jsou ukon eny izolace plochy (viz dále). 

Odvod srážkových vod je zajišt n obvodovým povrchovým sb rným žlábkem v ose st n, 
který je sveden do vtokových šachet. Z t chto šachet jsou odpadní vody svedeny 
kameninovým potrubím do záchytných jímek (viz dále). 

 

 

Ladná 

III/002 21 
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Obr. . 4: Dva silážní žlaby – dv  biodegrada ní plochy 

 

ed každým silážním žlabem je zpevn ná izolovaná plocha sloužící jako manipula ní 
plocha biodegrada ní plochy. Každá plocha má rozm ry 10 x 24 m, tj. celkem zaujímají           
480 m2. Tyto plochy jsou spádovány k silážním žlab m, aby byl zajišt n odvod deš ové vody 
do jímek dekontamina ní plochy. Tato plocha p ed žlaby zabra uje svým spádem odtoku 
deš ových vod mimo biodegrada ní plochy, ale p itom umož uje pohodlný vjezd na tyto 
plochy. 
 

Vodohospodá ské zabezpe ení biodegrada ní plochy proti únik m vodám závadných látek 
do okolí:  

Kontrolní systém biodegrada ní plochy 
Biodegrada ní plocha má mezi horní a spodní izola ní vrstvou odvod ovací vrstvu ze 
št rkopísku o síle 36-46 cm. Toto lože je odvodn no pomocí flexibilních drenážních trubek  - 
65 mm, které jsou uloženy pod odvod ovacími žlábky. Tento drenážní systém je sveden do 
záchytných jímek a jsou na n m kontrolní šachty. Kontrola p ípadných únik  do propustného 
podloží stavby je zesílena t emi monitorovacími vrty o pr ru – 160 mm a hloubce 9 m.  

Z t chto vrt  jsou pravideln  (1x za rok) odebírány vzorky k fyzikáln -chemickým rozbor m. 
Nam ené hodnoty jsou zanášeny do grafu, kde se sledují stoupající nebo klesající hodnoty 
daných ukazatel . Objekt se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje. 

Odpadní vody jsou využity ke zvlh ování zeminy. Pokud vznikne p ebytek, voda bude 
išt na p es sorbent a odvezena ke zneškodn ní na OV B eclav, Hodonín atd. P ed 

vývozem bude voda analyzována v rozsahu požadavk OV. 

Obr. . 5: Kontrolní šachta 
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Záchytné jímky  

Záchytnou jímku odpadních deš ových vod tvo í dv  podzemní ocelové cisterny ze 
železni ních vagón  o celkovém objemu 100 m3. Cisterny jsou vzájemn  propojeny, vn  
jsou izolovány t žkými lepenkami a uvnit  ochrannými epoxidehtovými nát ry. Nádrže jsou 
vybaveny vizuální signalizací hladiny. Každá z nádrží je opat ena vstupním otvorem, jinak 
jsou ze shora uzav ené. To neumož uje išt ní nádrží od sediment  pomocí mechanizace. 
Nádrže nejsou upraveny pro pojížd ní vozidly a nemají ani p epad ani odtok do kanalizace. 
Obr. . 6: Šachtice do podzemních záchytných jímek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nádrž na deš ové vody 
Na izolované ploše p ed žlaby je umíst na rezervní ocelová nádrž o objemu 25 m3, která 
slouží pro uskladn ní deš ové vody v p ípad  nedostate né kapacity záchytných jímek 
(pr trž mra en, dlouhodob  trvající déš ). Voda je ze záchytných jímek erpána do ocelové 
nádrže pomocí ponorného erpadla. Preventivn  je nastaven systém vizuálních kontrol stavu 
vody v záchytných jímkách 1x za 14 dn  a dále pak p i vydatném nebo dlouhotrvajícím dešti. 
Kontroly zajiš uje vedoucí st ediska. 

Obr. . 7: Rezervní jímka na vodu pro p ípad nedostate né kapacity záchytných jímek, 25 m3 
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Likvidace kontaminovaných srážkových vod 
Likvidace kontaminovaných srážkových vod z biodegrada ní plochy je ešena jednak 
zp tným rozlivem pomocí ponorného kalového erpadla a trubního rozvodu napojeného na 
distribu ní rozvod technologie a dále likvidací p ebyte ných vod z jímky prost ednictvím 
smluvního partnera provozovatele – na istírn  pr myslových odpadních vod. K odsátí 

ebyte ných vod je využívána technika cisterna – kombi sací v z 11000 ADR, 10 m3, 
hloubka sání 8 m.  
Preventivní opat ení týkající se vzniku havarijních stav  jímky: 

 pravidelná kontrola stavu hladiny obsluhou min. 1 x za 14 dní  
 pravidelné p erpávání vod pomocí kalového erpadla na biodegradovaný odpad pokud 
to jeho stav nasycení vodou s ohledem na biodegrada ní proces dovoluje. Stav nasycení 
vodou je posuzován obsluhou vizuáln , na základ  sledování sorb ní schopnosti 
biodegradovaného odpadu p i jeho zkráp ní. 

 zvýšená etnost kontrol stavu napln ní jímky v p ípad  déletrvajících srážek nebo 
bezprost edn  po p ívalovém dešti. 

 nejpozd ji p i dosažení dvou t etin objemu, toto je zajišt no hladinovými sníma i, které 
hlídají max. hladinu vody v jímce, tak aby nedošlo k jejímu p ete ení, bude zahájen 
odvoz a likvidace vod z jímky pomocí CAS. 

 P elití nebo úniku odpadních vod z biodegrada ní plochy brání zvýšené obrubníky 15 cm, 
ítoku vod na plochu je zabrán no stávající konfigurací terénu. 

 
Provozní zázemí dekontamina ního st ediska 
V prostoru u vjezdu do areálu je umíst no provozní zázemí dekontamina ního areálu, 
sestávající ze dvou bun k, plechového p íst ešku pro skladování materiálu, suché WC,              
22 m3 nádrže na užitkovou vodu a dvou nádrží 8 m3 sloužících pro p ípravu bakteriálního 
preparátu.  

 
Bu ky 
Bu ky tvo í kancelá  obsluhy a technika plochy. 

ípojka pitné vody ani p ípojka kanalizace nejsou do areálu zavedeny. Splašky jsou 
odvád ny do žumpy 10 m3, odkud jsou splašky vyváženy vozidly CAS na OV. Do bun k je 
zaveden elektrický proud 220/380 V pro osv tlení objekt , pohon erpadel a jiných stroj  a 
pro p ímotopné vytáp ní bun k v zimním období. V kancelá i areálu jsou též uloženy 
hydrometeorologické pom cky pro m ení srážek a teplot. 

 
Sklad ná adí 
Jedná se o ocelový plechový sklad o rozm ru 4,8 x 2,6 m a slouží pro uskladn ní drobného 
ná adí, erpadel, hadic, sorp ních prost edk , hnojiva, kole ka, lopat, koš at, škrabek. Ve 
skladu nebudou skladovány chemikálie ani ho lavé látky. 
 
Vjezd do areálu, p íjezdové komunikace 

ístup dopravních prost edk  a mechanizace do areálu dekontamina ní plochy je 
zajiš ován po neve ejné ú elové komunikaci s asfaltovým povrchem jejíž rozm ry jsou 48 x 
13,5 m (648 m2), která je napojena na státní silnici III. t ídy . 00221. Vjezd do areálu je 
tvo en ze silni ních panel . 
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Obr. . 8: Zázemí pro obsluhu, sklad, napravo vjezd do areálu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technická za ízení 
Se sestávají z erpadel a post ikova e, kterým se kontaminovaná zemina udržuje ve vlhkém 
stavu. erpadla jsou kalová a p enosná. Rozvod vody je zajišt n hadicemi. 
 
Manipula ní prost edky  
Na biodegrada ní ploše je užívána tato mechanizace (formou pronájmu): 

 Kolový naklada   nap . JCB 3CX (provzduš ování p ehazováním). 
 CAS  10 m3 

Inženýrské sít  
Zdrojem elektrické energie budou stávající rozvody NN areálu.  

ípojka pitné vody a kanalizace není do areálu zavedena. 

Užitková voda je p ivážena v cisternách.  

isté deš ové vody jsou p irozen  vsakovány do podloží. 

Plyn není do areálu zaveden. 

Ve ejné osv tlení není nainstalováno. 

 

Technologický popis 
Popis principu „biotechnologie“ 
Biodegradace je metoda úpravy a p edúpravy odpad , p i které se sníží absolutní obsah 
definovaných škodlivin v odpadu na hodnoty, které umož ují tento odpad dále využívat nebo 
odstra ovat.   

Samotná biodegradace se provádí na zabezpe ené ploše aplikací schváleného kmene 
mikroorganism  a za podmínek, p i kterých dochází k nár stu biomasy ve sledovaném 
systému (odpadu). Dodaná sm s biopreparátu zajistí degradaci ropného nebo jiného 
organického zne išt ní.  Biopreparát se aplikuje v tekuté form  pomocí rozst iku na  odpad.   

Jednou z hlavních podmínek nár stu biomasy je zajišt ní dostate ného množství  kyslíku v 
celém objemu biodegradovaného odpadu. Dodávané mikroorganismy pracují v režimu 
aerobní degradace zne išt ní. Dostatek kyslíku v odpadu je zajiš ován pravidelnou aerací 
jednotlivých zakládek zemními stroji. Aplikované bakterie jsou dále udržovány v aktivit   
pravidelnou dodávkou živin (nap . zem lská hnojiva NPK apod.).  

Rychlost a ú innost samotné biodegradace je závislá na výše uvedených faktorech a na 
dokonalé homogenizaci odpadu s dodanou biomasou. Homogenizace odpadu se provádí 
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stavebními stroji. Homogenizace odpadu s vybranou biokulturou se provádí postupn , dokud 
v kone ném produktu není koncentrace sledovaných škodlivin v požadovaných limitech nebo 
snižování obsahu polutantu je už tak pomalé, že pokra ování aplikací biopreparátu by bylo 
neekonomické.    

V rámci výše uvedené technologie dochází k míšení odpad , které mají shodné 
kontaminanty a shodný následný zp sob odstran ní nebo využití. 

 
el biodegradace v za ízení dle zákona o odpadech 

Biodegrada ní plocha v dekontamina ním st edisku Ladná je za ízení k úprav  -  využití 
odpad  kontaminovaných p evážn  NEL, PAU a BTEX.  

Ve smyslu p ílohy . 3   k zákonu . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm  n kterých dalších 
zákon  se jedná o  kód využití odpad  R3 – Získání/ regenerace organických látek, které se 
nepoužívají jako rozpoušt dla (v etn  kompostování a dalších biologických proces ).  

Jednotlivé biotechnologie pro zpracování odpad  (Biorem III, Putidol) jsou schválené 
íslušnými orgány ve ejné správy (viz p íloha oznámení . 6). 

U výsledného produktu biodegradace budou provedených analýzy a testy v intencích 
vyhlášky . 376/2001 Sb. v platném zn ní za definice podmínek platnosti a následn  bude 

edán k využití , resp. odstran ní. 

Konkrétn  to znamená, že produkt z biodegradace odpad  zne išt ných ropnými látkami, 
ípadn  PAU nebo BTEX bude posouzen z hlediska odpadové legislativy, tj. dle zákona             

. 185/2001 Sb., o odpadech v platném zn ní a provád cích právních p edpis  (zejména 
vyhláška . 294/2005 Sb.), z hlediska jeho dalšího využití nebo odstran ní uložením na 
skládku p íslušné kategorie.  

 
Použité biotechnologie 
Pro provád ní dekontaminace na biodegrada ní ploše jsou v za ízení Ladná používány 
následující technologie:  
Biotechnologie firmy RMTVZ a.s. - BIO- REM III a VODNÍ ZDROJE,a.s. - Putidol, jsou 
dodávány extern  (dodavatelsky). Metody biotechnologie jsou ov eny a schváleny Státním 
zdravotním ústavem a MZ R. Doklady o schválení biotechnologií SZÚ jsou p ílohou . 6 
tohoto oznámení. 

Jsou založeny na schopnosti ur itých bakteriálních kmen  využívat nežádoucí organické 
slou eniny jako zdroj uhlíku a energie pro sv j r st. Tyto mikroorganismy musí být schopné 
degradovat jak r zné frakce ropy, BTX nebo PAU, tak meziprodukty jejich metabolismu.  

Metody spo ívají ve zvýšení koncentrace mikroorganism  v sanovaném materiálu a tím 
znásobení jejich metabolické aktivity a schopnosti produkovat surfaktanty.  Surfaktanty jsou 
povrchov  aktivní látky bakteriálního p vodu, které umož ují p evést málo rozpustné 
nepolární látky do vodného roztoku a usnadnit tak jejich následnou degradaci 
mikroorganismy. 

Krom  dotace minerálních hnojiv (pro zajišt ní optimálního pom ru C : N : P) a d kladné 
aerace  systému je intenzifikace biologické aktivity zajišt na aplikací bakteriálního preparátu 
schváleného SZÚ, pop . p ídavkem vedlejšího zdroje C jako substrátu. 

Biotechnologie je odolná v i chemickému zne išt ní a v i t žkým kov m do ur ité 
koncentrace. Biotechnologie je funk ní v rozsahu pH od pH 4 do pH 9. Vlhkost odpadu by  

la p evyšovat 30% hm. Teplota, p i které probíhá bioproces velmi intenzivn , se pohybuje  
nad 15 0C. 
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Biodegrada ní roztok, složený z vybraných a selektovaných kmen  biopreparátu, pat ících 
do tzv. 1. rizikové skupiny (tj. netoxické a nepatogenní mikroorganismy p dní mikroflóry) se 

ipravuje 1 až 2 dny p ed aplikací, doba fermentace je 18 – 36 hodin. Po dobu p ípravy i 
vlastní fermentace v cistern  musí být roztok neustále provzduš ován erpadlem nebo 
kompresorem. Vlastní aplikace je provád na rozst ikem na kontaminovaný materiál, který je 
rozprost en na biodegrada ní ploše. 

Obr. . 9:  Technologie pro p ípravu biopreparátu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Popis procesu biodegradace 
Proces probíhá v za ízení, jehož využívání k tomuto ú elu je schváleno p íslušnými 
legislativními orgány. 

Po p ejímce  je odpad umíst n na biodegrada ní plochu. 

 v p ípad  pot eby se provede úprava fyzikálních vlastností odpadu p ídavkem vhodných 
materiál  (viz seznam odpad ) nebo nadrcením, a rozhrnut do vrstvy 0,7 -1,5 m, 

 materiál je obohacen o zdroj minerálních živin (fosfor a dusík), dotace je provedena 
aplikací hnojiva nap . NPK, 

 z inokula biopreparátu je p ipraven pracovní roztok biopreparátu, do vody v nádržích na 
ípravu biopreparátu je nao kováno bakteriální inokulum, p idáno hnojivo nap . NPK a 

zdroj uhlíku (nap . cukr, melasa…). Provzduš ování je realizováno prost ednictvím 
erpadla se sprchou, zárove  je obsah kultiva ní nádrže provzduš ován a míchán, 

 po pomnožení inokula v kultiva ních nádržích se provádí p ímý post ik na uložené 
odpady, 

 pr žn  se provádí kultivace a provzduš ování naklada em cca 1 x za 30 dní,  
 v p ípad  pot eby se provádí vlh ení kontaminovaných odpad , 
 biodegrada ní proces je pr žn  monitorován analýzami vzork , jejichž odb r provádí 
proškolená osoba. 

 

Délka doby biodegradace závisí na mí e zne išt ní a druhu kontaminantu (nap .  po tem 
uhlík  v et zcích uhlovodík  nebo konzistencí odpadu). Platí, že uhlovodíky s nižším 
po tem násobných vazeb a po tem uhlík  jsou lépe degradovatelné. Obecn  proces 
biodegradace trvá od 3 do 24 m síc . 

Jímání kontaminovaných srážkových vod z biodegrada ní plochy probíhá v záchytné 
bezodtokové jímce odkud jsou tyto vody rozst íknuty na odpady umíst né na ploše pro 
zajišt ní pot ebné vlhkosti v biodegrada ním procesu (viz výše kapitola „záchytné jímky“).  
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ejímka odpad  a povinnosti obsluhy, provozní doba 
ejímka odpad : 

Odpady jsou na za ízení p ijímány do za ízení v souladu s p ílohou . 2 vyhlášky . 383/2001 
Sb., v platném zn ní a v souladu se seznamem odpad , který bude sou ástí schváleného 
provozního ádu za ízení.  

Veškeré odpady p ijaté do za ízení jsou pr žn  evidovány v rozsahu vyhlášky . 383/2001 
Sb.  
 

ijímaný odpad je zvážen na externí váze p ed provedením p ejímky. Pokud je p ivezen 
odpad, který není uveden v provozním ádu, nesmí obsluha tento odpad p evzít ke 
zpracování. Tato skute nost je oznámena na Krajský ú ad Jihomoravského kraje, odbor 
životního prost edí a zem lství. 
 

Pracovníci a jejich povinnosti: 

Vedoucí biodegrada ní plochy provádí p ejímku odpadu k úprav  na biodegrada ní ploše, 
etn  vstupní kontroly odpadu. 

Obsluha biodegrada ní plochy provádí navád ní vozidel k místu výsypu odpadu, b žnou 
údržbu za ízení, uklízení plochy a p íjezdové komunikace, kontroluje technologický proces 
úpravy odpad , dbá pokyn  mikrobiologa p íp. vedoucího za ízení, odebírá provozní vzorky. 

Dodavatel technologie: RMTVZ a.s., VODNÍ ZDROJE,a.s. – obstarává p ípravu 
biopreparátu, zajiš uje jeho aplikaci na dekontaminovaný materiál a provádí dotaci živin pro 
podporu biodegrada ního procesu.  
 
Obsluha mechaniza ních prost edk  – zajiš ují dovoz cisterny na užitkovou vodu, obsluha 
bagru, naklada e apod.) 

Všechny osoby p ítomné v areálu biodegrada ní plochy jsou povinny respektovat pokyny 
vedoucího biodegrada ní plochy a dodržují hygienické, bezpe nostní, požární a dopravní 

edpisy. 
 

Po et zam stnanc , provozní doba dekontamina ního st ediska: 

Provoz plochy je zajiš ován jedním pracovníkem CEST – vedoucím plochy, který je p ítomen 
na  ploše v dob  zavážení plochy p ijmutým odpadem, kultivace materiálu, zavlažování, 
aplikace biopreparátu, odb r vzork  a odvozu odpadu, kontrola plochy a stavu vod ve sb rné 
jímce 1x za 14 dní (podle klimatických podmínek).  

Extern  jsou najímáni pracovníci pro obsluhu mechaniza ních prost edk  a dodavatelé 
bakteriální kultury.  

Provoz dekontamina ního st ediska je nepravidelný, odvislý od dodávky materiálu a pr hu 
biodegrada ních proces . Provoz bude probíhat pouze v denní dob  a bude sm ován do 5ti 
pracovních dn  v týdnu. 

edpokládá se provád ní navážky odpadu ve 3 cyklech za rok trvajících 1 až 2 dny, pohyb 
naklada e v areálu 45 dní za rok (z toho 3 dny rozprost ení a urovnání odpadu na ploše, 15 
dní aplikace biokultury na odpad, 12 dní  nakládání upraveného odpadu k vývozu), vyvážení 
odpadu ze za ízení k dalšímu využití i odstran ní 3x za rok po 4 dny, p íprava technologie a 
její aplikace: 15 x v roce trvající 2 dny, p íjezd cisterny: cca 15 x za rok. 
 

Lze tedy konstatovat, že pohyb nákladních vozidel zp sobený provozem dekontamina ního 
st ediska a pohyb naklada e v za ízení bude probíhat 45 dní v roce. P emž v za ízení bude 
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ast ji p ítomen vedoucí a obsluha biodegrada ní plochy (provád jící p ejímku odpad , 
kontrolu biodegrada ního procesu a souvisejících inností) – odhadem cca 65 dní v roce. 
 
Zám rem nebudou vytvo eny nové pracovní pozice, p ípadn  jen administrativní innost. 
 
Odpady p ijímané do za ízení na dekontamina ní plochu 
Charakteristika dekontaminovaných odpad : 

 zeminy, r zné kvality a zrnitosti od pís itých až po jílovité a jíly obsahující NEL p ípadn  
PAU nebo BTEX (látky odbouratelné biotechnologií). 

 betony a stavební konstrukce, r zné kvality a velikosti kus  obsahující kameny omítku a 
cihly i armované (p ed aplikací biotechnologie se obvykle drtí, drcení provádí externí 
firma) obsahující NEL p ípadn  PAU nebo BTEX (látky odbouratelné biotechnologií). 

 kaly rypné konzistence obsahující NEL p ípadn  PAU nebo BTEX (látky odbouratelné 
biotechnologií). 
 

Seznam druh  odpad  p ijímaných do za ízení za azených podle katalogu odpad : 
 
Tabulka . 1: Seznam druh  odpad  p ijímaných do za ízení na biodegrada ní plochu  

Katalogové 
íslo 

Kategorie Název odpadu 

01 05 05 N Vrtné a kaly a odpady obsahující ropné látky 

05 01 03 N Kaly ze dna nádrží na ropné látky 

05 01 05 N Uniklé  (rozlité)ropné látky 

05 01 06 N Ropné kaly z údržby za ízení 

12 01 14 N Kaly z obráb ní  obsahující nebezpe né látky 

12 03 02 N Odpady z odmaš ování vodní parou 

13 05 01 N Pevný podíl z lapák  písku a odlu ova  oleje 

13 05 03 N Kaly z lapák  ne istot 

15 02 02 N Absorp ní inidla, filtra ní materiály, istící tkaniny a 
ochranné od vy zne išt né nebezpe nými látkami 

16 07 08 N Odpady obsahující ropné látky 

17 01 06 N Sm si nebo odd lené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobk  obsahující nebezpe né látky 

17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpe né látky 

17 05 05 N Vyt žená hlušina obsahující nebezpe né látky 

17 09 03 N 
Jiné stavební a demoli ní odpady (v etn  sm sných 
stavebních a demoli ních odpad ) obsahující 
nebezpe né látky 

19 08 02 O Odpady z lapák  písku 

19 08 10 N Sm s tuk  a olej  z odlu ova e tuk   neuvedených 
pod íslem 19 08 09 
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Limitující koncentrace kontaminant  v odpadech na vstupu do za ízení: 
V následující tabulce jsou uvedeny maximální koncentrace vybraných prvk  (toxické kovy a 
PCB), které ješt  umož ují úsp šný proces biodegradace.  

Tabulka . 2: Limitující koncentrace kontaminant  v odpadech na vstupu do za ízení 

 
Kontaminant 
 

Koncentrace do 
mg/kg v suš. * 

Cd 1 
Cr 6 10 
Hg  0,5 
Pb 10 
As 3 
Ni 8 
V 20 
Ba 5 
PCB 1 
NEL  200 000 
PAU 1 500 
BTEX 10 000 

 
* Tyto hodnoty jsou stanoveny na základ  doporu ení odborných firem dodávajících biotechnologii a 
vyjád ení SZÚ k dodávaným biopreparát m. 
 
Seznam druh  odpad  p ijímaných do za ízení sloužících pro zleh ení 
biodegragradovaného materiálu: 
V souvislosti s používanou technologií biodegradace kontaminovaných zemin a kal   budou 
pro zleh ení zpracovávaného odpadu používány následující materiály (biomasa): 
Tabulka . 3: P ijímané odpady do za ízení sloužících pro zleh ení biodegragradovaného 
materiálu 

Katalogové 
íslo 

Kategorie  Název odpadu 

03 01 01 O Odpadní k ra a korek 

03 01 05 O Piliny, hobliny, od ezky, d evo, d evot ískové desky a 
dýhy, neuvedené pod íslem 03 01 04 

 
 
Obr. . 10: Skladování organického materiálu (piliny, drcená k ra, atd.) 
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Množství výše uvedených odpad  pro nadleh ení materiálu se posuzuje podle charakteru 
navezeného kontaminovaného odpadu (podíl jílovitých ástí, obsah vody). Obecn  lze 
stanovit maximální množství p idaného odpadu pro nadleh ení na cca 15 %. P idáním tohoto 
odpadu dojde ke zlepšení podmínek pro r st mikroorganism  v procesu dekontaminace. 
 
 
B. I. 7. P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru a jeho dokon ení 

edpokládaný termín zahájení provozu:    listopad 2011 

 

B. I. 8. Vý et dot ených územn  samosprávných celk  
Kraj: Jihomoravský 
Sídlo: Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 
 
Obec s rozší enou p sobností:  

stský ú ad B eclav 
Sídlo: nám stí T. G. Masaryka 42/3, 690 02  B eclav 
 
Obec: Ladná 
Sídlo: Masarykova 119/60, 69146 Ladná 
 
 

B. I. 9. Vý et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních ú ad , které 
budou tato rozhodnutí vydávat 
Vydání integrovaného povolení: 

Technologie biodegradace nebezpe ných odpad  s projektovanou kapacitou max. 10 206 
t/rok (tj. dosahující max. cca 28 t/den) spadá pod p sobnost zákona . 76/2002 Sb., 
v platném zn ní, o integrované prevenci, do kategorie 5.1 dle p ílohy . 1 zákona „Za ízení 
na odstra ování nebo využívání nebezpe ného odpadu a za ízení k nakládání s odpadními 
oleji, s kapacitou v tší než 10 t denn “. 

 

Nakládání s odpady:  

 Aktualizovat souhlas k nakládání s nebezpe nými odpady (dle § 16 zákona . 185/2001 
Sb., v platném zn ní) – v p ípad  schvalované produkce v tší než 100 t/rok bude 

íslušným ú adem Krajský ú ad Jihomoravského kraje.  

 Aktualizovat Plán odpadového hospodá ství spole nosti CEST, spol. s.r.o. a schválit jej 
Krajským ú adem Jihomoravského kraje. 

 

 

Povolení k umíst ní zdroje zne iš ování ovzduší: 

 Orgán ochrany ovzduší vydá závazné stanovisko k umís ování staveb st edního nebo 
velkého stacionárního zdroje zne iš ování ovzduší (§17 zákona . 86/2002 Sb., ve zn ní 
pozd jších p edpis ). Orgán ochrany ovzduší vydá povolení k uvedení tohoto zdroje 
zne iš ování ovzduší do zkušebního a trvalého provozu. Dot eným orgánem státní 
správy z hlediska ochrany ovzduší je Krajský ú ad Jihomoravského kraje. 

 Pro povolení umíst ní zdroje zne iš ování ovzduší vypracovat odborný posudek dle § 17 
zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní a p edložit ho p íslušným orgán m ochrany 
ovzduší. 
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Nakládání s vodám závadnými látkami: 

Provozovatel zpracuje plán opat ení pro p ípad havarijního úniku závadných látek – 
„havarijní plán“ (dle § 39 zákona . 254/2001 Sb. o vodách, v platném zn ní). Havarijní plán 
bude vypracován dle vyhlášky . 450/2005 Sb., v platném zn ní a schválen p íslušným 
vodoprávním ú adem (Krajský ú ad Ústeckého kraje).     

 

Území s archeologickými nálezy: 

V p ípad  provád ní zásah  do zemních vrstev (realizace vrtu užitkové vody)  je nutné 
zkontaktovat n které z archeologických pracoviš  pro vydání souhlasu ke stavb  a stanovení 
podmínek záchranného archeologického výzkumu (§ 22 zákona . 20/1987 Sb. v platném 
zn ní). P íslušným ú adem je oprávn né archeologické pracovišt . 
 

 

B. II. Údaje o vstupech 
B. II. 1. P da 
Zábor pozemk  a jejich druh 
Zám r bude realizován v katastrálním území Ladná 
 

Tabulka . 4: Výpis dot ených pozemkových parcel – dekontamina ní st edisko Ladná 

. pozemku vým ra 
(m2) zp sob využití druh pozemku 

1263/3 311 manipula ní plocha ostatní plocha 
1263/4 311 manipula ní plocha ostatní plocha 
1263/5 297 manipula ní plocha ostatní plocha 
1263/17 228 manipula ní plocha ostatní plocha 
1263/112 ást 804 manipula ní plocha ostatní plocha 
1263/281 14 manipula ní plocha ostatní plocha 
1263/282 448 manipula ní plocha ostatní plocha 
1263/283 13 manipula ní plocha ostatní plocha 
1263/284 13 manipula ní plocha ostatní plocha 
1263/285 255 manipula ní plocha ostatní plocha 
1263/286 60 manipula ní plocha ostatní plocha 
1263/287 14 manipula ní plocha ostatní plocha 
1263/288 14 manipula ní plocha ostatní plocha 
1263/289 14 manipula ní plocha ostatní plocha 
1263/290 227 manipula ní plocha ostatní plocha 
1263/291 285 manipula ní plocha ostatní plocha 
1263/292 301 manipula ní plocha ostatní plocha 
1263/293 36 skládka ostatní plocha 
1263/294 38 skládka ostatní plocha 
1263/295 35 skládka ostatní plocha 
1263/296 32 skládka ostatní plocha 
1263/297 35 skládka ostatní plocha 
1263/298 190 skládka ostatní plocha 
1263/299 58 skládka ostatní plocha 
1263/300 63 skládka ostatní plocha 
1263/301 56 skládka ostatní plocha 
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. pozemku vým ra 
(m2) zp sob využití druh pozemku 

1263/302 56 skládka ostatní plocha 
1263/303 55 skládka ostatní plocha 
1263/304 212 manipula ní plocha ostatní plocha 
1263/305 297 manipula ní plocha ostatní plocha 
1263/306 300 manipula ní plocha ostatní plocha 
 
Zákres zám ru do katastrální mapy je sou ástí p ílohy . 1 oznámení. 
 
 

Zám rem nebudou dot eny zem lské pozemky ani lesní pozemky, ani jejich ochranné 
pásmo.  

 

B. II. 2. Voda 
Pitná voda  

Zám rem bude spot ebovávána pitná voda pouze pro pitné pot eby zam stnanc , kte í si ji 
vzhledem k p edpokládané minimální spot eb  budou zajiš ovat sami v podob  balené vody. 

ípojka pitné vody nebyla v areálu vybudována, ani se s ní do budoucna nepo ítá. 

Dále bude v minimální mí e pitná voda využívána pro mytí rukou. Odhadovaná pot eba bude    
3 m3, která bude zajiš ována  dovozem v kanystrech.  

Pot eba pitné vody se týká prakticky 1 zam stnance (vedoucí dekontamina ního st ediska) a 
obsluhy biodegrada ní plochy a obsluhy mechanizace (naklada e), dále externích dodavatel  
technologií biodegradace, kte í se budou v areálu pohybovat jen n kolik dní v roce. 

edpokládaná ro ní spot eba pitné vody je celkem cca do 6 m3/rok. Zám rem se spot eba 
pitné vody prakticky nezm ní. 
 

Užitková voda (technologická voda) 

Užitková voda je pot ebná v rámci pr hu technologie pro vlh ení odpadu podrobenému 
biodegradaci. Pro zajišt ní správného pr hu biodegrada ních proces  by vlhkost odpadu 

la p evyšovat 30% hm. Pro vlh ení odpadu bude primárn  používána výluhová deš ová 
voda z biodegrada ních ploch (odpadní voda) svedená drenáží do záchytných jímek 
(celkový objem 100 m3), která bude pomocí kalových erpadel zp tn  využita rozlivem na 
odpad podléhající biodegradaci, p ípadn  pro p ípravu biopreparátu.  

V p ípad  dlouhotrvajících suchých letních m síc , p i nedostatku výluhové vody, bude 
využívána dovážená užitková voda skladovaná ve 22 m3 nádrži, p ípadn  užitková voda 
z vrtu užitkové vody, který bude v pr hu provozu za ízení vybudován. 

Kontaminované srážkové vody ze záchytné jímky nebo užitková voda je spot ebovávána 
také pro p ípravu biopreparátu, kterou zajiš uje dodavatel technologie. Stávající spot eba 
bakteriálního preparátu je cca 8 m3/1aplikaci, tj 16 m3 na 1 cyklus), max. 48 m3/rok                     
(6 aplikací za rok, celkem 3 cykly). P edpokládá se spot eba bakteriálního preparátu bude do 
192 m3/rok (dv  nádrže 8 m3, 12 aplikací za rok). 
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Výpo et pot ebného množství užitkové vody k udržení 30% vlhkosti shromaž ovaného 
odpadu: 

Výpo et na 1 m3 odpadu: 

vstupní data: 

Plocha uložení odpadu (P): 1 m2 
Objem odpadu (V): 0,519 m3 
Hmotnost 1m3 odpadu = 1,8 t 

 ..... sou initel odtoku: 0,4 (lehce propustný materiál) 
S ..... pr rný ro ní úhrn srážek (m): 0,519 m 
 
Postup výpo tu: 

 Ro ní množství vzniklých pr sakových deš ových vod po vst ebání 1m3 
dekontaminovaného odpadu (odteklé množství odpadních vod do záchytné jímky):  

    Q = P x  x S = 0,2076 m3 odpadní vody z 1m3 odpadu 

 irozen  vsáknuté množství deš ové vody ve skladovaném odpadu: 0,3114 m3 vody                  
v 1m3 odpadu 

 Pot ebná celková ro ní dodávka vody pro zajišt ní 30%vlhkosti odpadu: 0,54 t vody                   
= 0,54 m3/vody/1m3 odpadu 

 Pot ebná výsledná minimální dodávka užitkové vody (rozdíl mezi pot ebnou dodávkou 
vody a vsáknutým množstvím deš ové vody v odpadu): 

      = 0,54 m3 – 0,3114 m3 = 0,2286 m3 vody za rok na 1m3 odpadu je minimáln  pot eba 
dodat (ze záchytné jímky i extern ) 

 Pot ebná externí dodávka užitkové vody na 1 m3 odpadu: 0,021 m3 vody extern /1 m3 
odpadu 

Výpo et na stávající a budoucí stav: 

vstupní data: 

kapacita plochy stávajícího stavu: max. 204 m3 (368 t) na jednu zavážku 
                                                       max. ro ní kapacita: cca 555 m3/rok (= 999 t/rok) 

kapacita plochy budoucího stavu: max. 1 890 m3 (3 402 t)  na jednu zavážku 
                                                      max. ro ní kapacita : 5 670 m3/rok (= 10 206 t/rok) 

Tabulka . 5: Výsledky výpo  pot ebného množství užitkové vody k udržení 30% vlhkosti 
shromaž ovaného odpadu pro stávající stav i budoucí stav 

Stávající stav Budoucí stav Parametr 

m3/na 1 cyklus m3/rok m3/na 1 cyklus m3/rok 
Vzniklé množství odpadních 
vod (v záchytné jímce) 42,35 115,22 392,36 1 177,09 

Dodávka vody pro zajišt ní 
30%vlhkosti odpadu 110,16 299,7 1 020,6 3 061,8 

Pot ebná výsledná minimální 
dodávka užitkové vody  46,63 126,87 432,05 1 296,16 
Pot ebná externí dodávka 
užitkové vody * 4,28 11,65 39,69 119,07 
*Nejistoty výpo : 

K externí dodávce užitkové vody není zapo teno vstupní množství užitkové i odpadní vody 
pocházející z p ípravy biologického preparátu, která bude pro budoucí stav  p edstavovat cca do 64 
m3/1cyklus uloženého odpadu, tj. do 192 m3/rok. P i p ipo tení tohoto množství p idané vody by 
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nemusela být externí užitková voda pro stávající stav, ani budoucí stav využívána (naopak by mohlo 
být vyváženo množství až 24 m3 odpadní vody z jednoho cyklu, tj. 73 m3 odpadní vody za rok, což by 

edstavovalo  cca 7 cisteren o objemu 10m3 za rok). 

Do výpo  však nejsou zapo ítány p irozené odpary vody z vlh eného odpadu vzniklé klimatickými 
podmínkami. 

Ve výpo tech je dále po ítána minimální vlhkost upravovaného odpadu 30%, ale biodegradace 
probíhá dob e i p i vyšší vlhkosti, tudíž ást. p ípadného nadbytku výluhové vody m že být použita 
k dalšímu zvlh ení odpadu. 

 

Z tabulky plyne, že zám rem, kterým m že dojít až k 10-ti násobnému navýšení 
shromaž ovaného odpadu na biodegrada ní ploše oproti stávajícímu stavu, m že dojít až 
k 10-ti násobné pot eb  vody pro udržení 30% vlhkosti ve skladovaném odpadu 
podléhajícímu biodegradaci, která však bude dostate  zajiš ována z deš ové vody 
dopadající na upravovaný odpad a z naakumulované deš ové odpadní vody v záchytných 
jímkách. 

B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
 
Chemické p ípravky 
Pro nát ry konstrukcí a objekt  budou použity r zné druhy syntetických barev a edidel. 
Práce úprav budou malého rozsahu, tudíž i spot eba p íslušných chemických látek bude 
malá. 

hem provozu zám ru bude využíváno hnojivo NPK k dodávání živin pro r st 
mikroorganism  podílejících se na procesu biodegradace. Jedná se o vícesložkové hnojivo, 
které obsahuje dusík, fosfor a draslík. Živiny jsou ve form  vápenatých, amonných a 
draselných solí anorganických kyselin. Výrobek není klasifikován jako nebezpe ný  

Hnojivo se skladuje ve skladu ná adí v areálu (ocelová bu ka) – který má nepropustnou 
podlahu a hnojivo je v n m chrán no p ed vlivem pov trnostních podmínek, aby nemohlo 
dojít k druhotnému zne išt ní a navlhnutí.  
Dále je pro zvýšení rychlosti a ú innosti procesu biodegradace dodávána biomasa (odpadní 

ra, piliny, hobliny, od ezky, d evo, d evot ískové desky – kat. . 03 01 01, 03 01 05). 
Množství biomasy pro nadleh ení materiálu se posuzuje podle charakteru navezeného 
kontaminovaného odpadu (podíl jílovitých ástí, obsah vody). Obecn  lze stanovit maximální 
množství p idaného odpadu pro nadleh ení na cca 15 %. P idáním tohoto odpadu dojde ke 
zlepšení podmínek pro r st mikroorganism  v procesu dekontaminace. 

 
Dále budou b hem provozu za ízení používány pouze b žné chemické p ípravky k údržb  
(úklidové a dezinfek ní prost edky, p ípadn  nát rové hmoty, atd.). 

 
Vstupní suroviny  
Druh a množství p ijmutého odpadu do za ízení  
Biodegradací se budou zpracovávat nebezpe né odpady - zeminy, r zné kvality a zrnitosti 
od pís itých až po jílovité a jíly, betony a stavební konstrukce, r zné kvality a velikosti kus  
obsahující kameny omítku a cihly i armované (rozdrcené), kaly rypné konzistence obsahující 
NEL p ípadn  PAU nebo BTEX (látky odbouratelné biotechnologií). 

Odpady jsou na za ízení p ijímány do za ízení v souladu s platnou legislativou a v souladu 
se schváleným provozním ádem za ízení. 
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Seznam druh  odpad  p ijímaných do za ízení na dekontamina ní plochu v etn  limitujících 
koncentrací kontaminant  v odpadech je uveden v tabulce . 1 a . 2 v kapitole B. I. 6 
oznámení. 

Množství p ijmutého odpadu na jednu zavážku (na dobu cca 3 m síce až rok – dle 
úsp šnosti biodegrada ního procesu) bude 3 402 t  (1 890 m3), maximální ro ní p íjem 
odpadu bude 10 206 t. 

íjmutý odpad bude po zvážení odvezen rovnou na biodegrada ní plochu dle pokyn  
vedoucího dekontamina ní plochy, kde bude naklada em po ploše rozprost en. 

 
Biopreparáty 
Biotechnologie firmy RMTVZ a.s. - BIO- REM III a VODNÍ ZDROJE,a.s. - Putidol, jsou 
dodávány extern  (dodavatelsky). Metody biotechnologie jsou ov eny a schváleny Státním 
zdravotním ústavem a MZ R. Doklady o schválení SZÚ jsou p ílohou . 6 tohoto oznámení. 

Biopreparáty budou p ipravovány ve venkovních ocelových nádržích ur ených na p ípravu 
biopreparátu (dv  nádrže po 8 m3), ve kterých je do vody nao kováno bakteriální inokulum a 

idáno hnojivo. Po dobu p ípravy i vlastní fermentace v cistern  musí být roztok neustále 
provzduš ován. Biologický roztok se p ipravuje 1 až 2 dny p ed aplikací. 

Oba biodegrada ní roztoky pat í do tzv. 1. rizikové skupiny (tj. netoxické a nepatogenní 
mikroorganismy p dní mikroflóry). 

 
Elektrická energie 
Elektrická energie bude odebírána stávajícími rozvody ze stávající sít . Instalovaný výkon 
v pro provoz dekontamina ní plochy je 10 kW. P edpokládá se ro ní spot eba el. energie cca 
15 000 kWh. 

Technologie biodegradace má nízké nároky na odb r elektrické energie. Elektrická energie 
je v technologii využívána k provzduš ování p i p íprav  biopreparátu (externí dodavatel 
technologie) a k pohonu kalového erpadla umož ujícího zvlh ování materiálu kalovou i 
užitkovou vodou. 

Do provozn  – sociálního zázemí plochy (dvou bun k) je zaveden elektrický proud                
220/380 V. Elektrická energie je dále tedy spot ebovávána pro osv tlení objekt , drobné 
elektrické kuchy ské spot ebi e a pro p ímotopné vytáp ní bun k v zimním období. 
 
Zemní plyn 
Zemní plyn není a nebude v za ízení využíván. 
 

B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
 

Dopravní komunikace v okolí zám ru 
Katastrálním územím Ladná prochází silnice: 

 D2 dálnice Brno-B eclav - Bratislava (SR) 
 II/425 Rajhrad - B eclav – Lanžhot 
 III/002 21 B eclav – Ladná 
 III/002 22 Ladná – spojovací 

Katastrálním územím Ladná dále prochází železni ní tra .250 Havlí v Brod-Brno-
eclav-Kúty.  
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Stávající dopravní obslužnost dekontamina ního st ediska Ladná: 
Nákladní doprava slouží a bude sloužit pro dovoz odpad  do areálu a odvoz výstupních 
produkt  z areálu. Osobní vozidla využívají a budou v rámci st ediska využívat pouze 
zam stnanci areálu.  

Areál je obsluhován p ímo ze silnice III/002 21 B eclav - Ladná, která je následn  napojena 
na II/425 (B eclav – Podivín).   

Nákladní doprava je využívána p i navážce odpadu do areálu a vyvážení upravených 
odpad  na p íslušné místo ur ení. 

Se stávajícím provozem vzhledem k provozované kapacit  biodegrada ní plochy              
368 t/1 cyklus biodegradace je dle provozovatele spojeno max. cca 20 pr jezd  
nákladních vozidel v jednom cyklu procesu biodegradace. Navážka i vyvážka odpadu 
probíhá b hem jednoho cyklu po dobu celkem 3 dn , emuž odpovídá maximální denní 
zatížení p íjezdových komunikací nákladní dopravou 7 pr jezd  NA/den. 

Stávající ro ní intenzita nákladní dopravy rozložená pouze do cca 9 dní v roce iní cca max. 
60 pr jezd  nákladních vozidel za rok.  

 
Zám r: 
Výpo et budoucí intenzity dopravy: Požadavky na využití nákladních vozidel vychází 
z okamžité kapacity biodegrada ní plochy (tj. 1 cyklus, která se realizací zám ru zvýší až  
10-ti násobn  - zvýšení kapacity ukládaného odpadu v jednom cyklu z 368 t na 3 402 t). Což 
by p edstavovalo navýšení frekventovanosti nákladní dopravy oproti stávajícímu stavu až 
10x – tj. na max. cca 200 pr jezd  nákladních vozidel v jednom cyklu procesu 
biodegradace, které oproti stávajícímu stavu bude rozloženo do více dní (cca až 7 dn  
navážky i vyvážky odpad ). P i úvaze nosnosti nákladních vozidel 30 t je vypo tené 

edpokládaná intenzita nákladní dopravy reálná. Maximální denní frekventovanost na 
íjezdových komunikacích tedy bude max. cca 30 pr jezd  NA/den, která bude trvat 

celkem 7 dní. 

Návoz a vývoz odpadu bude provád n max. ve 3 cyklech za rok, tj. maximální možné 
množství pr jezd  nákladních vozidel k a z areálu bude max. 600 pr jezd  za rok 
(rozprost ených do cca 20 dní v roce).  

Dále je nutné po ítat se zajišt ním cisterny na dovoz užitkové vody pro vlh ení odpadu,  
eventueln  pro odvoz p ebyte né odpadní vody z jímek výluhových vod – dle klimatických 
podmínek (viz kapitola B. II. 2). Bude se jednat o minimální intenzity pohyb  cisterny. 

 
Zám rem se p edpokládá p íjezd pouze jednoho osobního vozidla vedoucího 
dekontamina ní plochy cca 65x za rok. 

Maximální po et osobních vozidel za 1 hodinu = 1. 

Pro zám r budou využívány stejné komunikace jako pro stávající stav tj. p íjezdová 
komunikace III/002 21, ze které 50% vozidel pojede sm r na B eclav a 50% vozidel se napojí 
na II/425, kdy lze p edpokládat následné rozložení dopravy - 33 % ve sm ru na Podivín a 17 
% na B eclav. P ípadn ást vozidel bude využívat dálnici D2. 

V pr hu dekontamina ního procesu se bude v teplém období roku na ploše pohybovat 
pouze jeden naklada  zajiš ující p i p ejímce rozprost ení odpad  na ploše (trvající 1 den,         
3 x za rok), provzduš ování zeminy (trvající 2 dny v intervalu 1 x za t i týdny = tj.cca 15 
aplikací po dvou dnech), nakládání vyvážených materiál /odpad  (trvající 4 dny, 3 x za rok). 
Celková intenzita pojezdu naklada e v areálu bude cca  45 dní v roce. 
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Napojení na technickou infrastrukturu: 
Jak bylo uvedeno v kapitole B. I. 6. areál je napojen na rozvody NN a VN. V areálu není 
zaveden plyn, kanalizace, ani p ípojka pitné vody. Užitková voda je p ivážena v cisternách.  

 
B. III. Údaje o výstupech 
B. III. 1. Ovzduší 
Výb r zne iš ujících látek 
Zdrojem emisí do ovzduší z posuzovaného zám ru bude samotný provoz biodegrada ní 
plochy. Samotná biodegradace se bude provád t na zabezpe ené ploše aplikací 
schváleného kmene mikroorganism  a za podmínek, p i kterých bude docházet k nár stu 
biomasy ve sledovaném systému (odpadu). Dodaná sm s biopreparátu zajistí degradaci 
ropného nebo jiného organického zne išt ní.  Biopreparát se bude aplikovat v tekuté form  
pomocí rozst iku na odpad.  Jednou z hlavních podmínek nár stu biomasy bude zajišt ní 
dostate ného množství kyslíku v celém objemu biodegradovaného odpadu. Dodávané 
mikroorganismy budou pracovat v režimu aerobní degradace zne išt ní. 
Z biodegrada ní plochy budou unikat zbytkové emise t kavých organických látek (VOC). 
Emise VOC závisí na tenzi par jednotlivých látek, na teplot  a zastoupení jednotlivých látek 
v kontaminovaném materiálu. T kavé složky ropných produkt  se budou uvol ovat p i b žné 
teplot  na po átku procesu, po navezení kontaminovaného materiálu a p i p ekopávání 
zeminy, zejména v po áte ných fázích cyklu. Emise VOC nelze v sou asné dob  nelze 
kvalifikovan  odhadnout, proto nebyly v rozptylové studii uvažovány.  

i uvol ování t kavých látek bude docházet k vývinu pachových látek. Tento zápach se 
ší í do vzdálenosti n kolika metr  a nep esahuje intenzitu obvyklou v okolí erpacích stanic. 

i dodržení technologických postup  bude vývin pachových látek minimální. K nárazovému 
vývinu pachových látek m že docházet p edevším p i navážce a p ehrnování odpad  
(zejména v po áte ných fázích biodegrada ního procesu).  

Pro správný pr h biodegradace je nutné materiál udržovat vlhký, vlhkost kontaminovaných 
odpad  by se m la pohybovat nad 30 hm. %. Vzhledem k tomu, že bude materiál udržován 
vlhký, nebude docházet k uvol ování tuhých zne iš ujících látek do okolí. 

i biodegradaci za použití výše popsané technologie jsou emise škodlivin minimalizovány 
až vylou eny tím, že dekontaminovaný materiál je udržovaný ve vlhkém stavu, manipulace 
se zeminou bude provád na v dob  vhodných klimatických podmínek. Biodegrada ní plocha 
není opat ena žádným výduchem, ve kterém by bylo možno stanovit koncentraci 
zne iš ujících látek. 

Vzhledem k tomu, že p evažující vítr v posuzované lokalit  je severozápadní, nem l by 
posuzovaný zdroj za b žných rozptylových podmínek obt žovat okolní obyvatele 
nadm rným zápachem, proto není nutné navrhovat žádná opat ení. 

Dalším zdrojem emisí z posuzované technologie bude také p eprava a manipulace  
s odpadem. Jedná se p edevším o manipulaci materiálu od zavážení materiálu  
na biodegrada ní plochu, p es p ehrnování odpad  až po jejich odvoz. Sledovanými 
škodlivinami produkovanými spalovacími motory vozidel a mechanism  jsou oxidy dusíku, 
oxid uhelnatý, uhlovodíky a pevné ástice. 

Zne iš ující látky uvažované v rozptylové studii jsou benzen, PM10 a oxidy dusíku. 
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Bodové zdroje emisí 

hem provozu zám ru nebudou bodové zdroje emisí provozovány. 
 
Plošné zdroje emisí 

Jako plošný zdroj emisí byly v rozptylové studii uvažovány emise z dopravy nákladních 
vozidel a naklada e v areálu biodegrada ní plochy CEST spol. s r.o.  

Emisní faktory nákladních automobil  byly spo ítány pomocí výpo etního programu MEFA-
06, který je pro tyto ú ely ur en. Tento program umož uje výpo et emisních faktor  
v závislosti na typu vozidla, rychlosti jízdy, sklonu vozovky a výpo tovém roce. Výpo et byl 
proveden pro rok 2012, rychlost jízdy 10 km/h a emisní úrove  Euro 3. Emisní faktory jsou 
uvedeny v následující tabulce. 
Tabulka . 6: Emisní faktory nákladních vozidel (EURO 3, 2012) 

Emisní faktor [g/km] pro 
 Zne iš ující 

látka 10 
km/h 

20 
km/h 

50 
km/h 

70 
km/h 

90 
km/h 

Benzen 0,0641 0,033 0,0171 0,0134 0,0109 

NOx 4,7461 3,2362 1,7823 1,8436 2,1842 Nákladní vozidla 
(NV) 

PM10 0,8056 0,4329 0,2200 0,1943 0,1897 
 

Vysv tlivky:  NOx  oxidy dusíku 

PM10 ástice, které projdou velikostn -selektivním vstupním filtrem 
vykazujícím pro aerodynamický pr r 10 µm odlu ovací ú innost 50 
% 

Manipula ní plocha 
Bude se jednat p edevším o pohyb nákladních vozidel dovážející a vyvážející materiál  
a pohyb naklada e. Dle zadavatele se jedná o pohyb 30 nákladních vozidel za den. 
Uvažovaná rychlost vozidel v areálu je 10 km/h, uvažovaná ujetá vzdálenost na nakládací 
ploše je 100 m. 

 

Naklada  

V areálu biodegrada ní plochy bude provozován jeden naklada . Emisní faktory pro použití 
kapalných paliv v pístových spalovacích motorech (kg/t) podle p ílohy . 4 k vyhlášce 
. 205/2009 Sb., v platném zn ní: 

NOx  50 kg/t 

TZL  1,0 kg/t 

VOC  6 kg/t, v rozptylové studii byl použít p edpoklad pro benzen 1/10  
z VOC = 1/10 z 6 = 0,6 kg/t 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty hmotnostních tok  na plošných zdrojích b hem 
provozu zám ru.  
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Tabulka . 7: Emisní hodnoty plošných zdroj   

Plošný zdroj Specifikace zdroje Škodlivina Hmotnostní tok 
[g/s] 

Benzen 0,000967 

NOx 0,0805 Nakládací plocha Nákladní vozidla  
+ naklada  

PM10 0,00173 
 

Liniové zdroje 
Automobilová doprava 

Hlavním liniovým zdrojem zne išt ní bude doprava po stávající komunikaci . III/00221  
Ladná – B eclav a p íjezdové komunikaci k biodegrada ní ploše.  

Dle zadavatele rozptylové studie se jedná o pohyb max. 15 nákladních vozidel za den. 
Rozptylová studie byla po ítána pro nejhorší možnou situaci, tedy 30 pr jezd  nákladních 
vozidel za den. Po výjezdu z areálu se vozidla napojí na komunikaci . III/00221 v pom ru 50 
% ve sm ru Podivín (úsek 2) a 50 % ve sm ru B eclav (úsek 1). Po výjezdu  
na komunikaci . 425 se vozidla napojí 33 % ve sm ru na Podivín (úsek 3) a 17 %  
na B eclav (úsek 4). Rozložení dopravy je znázorn no na následujícím obrázku. Navážení a 
vyprázdn ní plochy bude probíhat b hem t í dn  3 x za rok. 

Emisní faktory nákladních vozidel byly spo ítány pomocí výpo etního programu  
MEFA-06, který je pro tyto ú ely ur en. Tento program umož uje výpo et emisních faktor  
v závislosti na typu vozidla, rychlosti jízdy, sklonu vozovky a výpo tovém roce. Výpo et byl 
proveden pro rok 2012 a emisní úrove  Euro 3 (tabulka . 6). 

Pro ú ely rozptylové studie byly uvažované komunikace rozd leny do 5 úsek  
(viz následující obrázek). 

Obr. 11: Znázorn ní liniových zdroj  – okolní komunikace 
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Tabulka . 8: Emise z navazující automobilové dopravy na p íjezdových komunikacích 

Po et pr jezd  vozidel  Hmotnostní tok [g/m/s] 
Zdroj emisí 

[NV/den] [NV/h] Benzen NOx PM10 

Úsek 1,2  
(20 km/h) 15 3 2,75*10-8 2,70*10-6 3,61*10-7 

Úsek 1,2 
(50 km/h) 15 3 1,43*10-8 1,49*10-6 1,83*10-7 

Úsek 1,2   
(70 km/h) 15 3 1,12*10-8 1,54*10-6 1,62*10-7 

Úsek 1,2 
(90 km/h) 15 3 9,08*10-9 1,82*10-6 1,58*10-7 

Úsek 3  
(20 km/h) 10 2 1,83*10-8 1,80*10-6 2,41*10-7 

Úsek 3 
(50 km/h) 10 2 9,5*10-9 9,9*10-7 1,22*10-7 

Úsek 4  
(20 km/h) 5 1 9,17*10-9 8,99*10-7 1,20*10-7 

Úsek 4 
(50 km/h) 5 1 4,75*10-9 4,95*10-7 6,11*10-8 

Úsek 4  
(70 km/h) 5 1 3,72*10-9 5,12*10-7 5,40*10-8 

Úsek 4 
(90 km/h) 5 1 3,03*10-9 6,07*10-7 5,27*10-8 

Úsek 5  
(20 km/h) 30 6 5,5*10-8 5,39*10-6 7,22*10-7 

Výpo et hmotnostního toku: 

po et NV za hodinu*emisní faktor zne iš ující látky pro NV v g/km 

Pro výpo et maximální hodinové intenzity se používá p edpoklad, že v dopravní špi ce jsou emise 
2,4-krát vyšší než v pr ru (SYMOS 97, systém modelování stacionárních zdroj , Metodická 

íru ka (strana 13)). 

 
Návrh za azení zdroje:  
Biodegradace (podle na ízení vlády . 615/2006 Sb. ) 

Podle zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní a na ízení vlády . 615/2006 Sb. (p íloha . 1, 
bod 6. 12.), se p edpokládá, že se bude jednat o Sana ní za ízení (odstra ování ropných a 
chlorovaných uhlovodík  z kontaminovaných zemin).  
Návrh kategorie zdroje:  

st ední zdroj – za ízení s projektovaným ro ním výkonem 1 až 5 t VOC, 

velký zdroj – za ízení s projektovaným ro ním výkonem vyšším než 5 t VOC. 
 

Emisní limit pro VOC je 50 mg/m3, p i vztažných podmínkách C. 
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B. III. 2. Odpadní vody 
i provozu technologického za ízení nevznikají prakticky žádné odpadní vody. 

  
Technologické odpadní vody 
Z hlediska vzniku technologických odpadních vod bude záležet na klimatických podmínkách 
v daném prost edí p i pr hu biodegradace a na množství dekontaminovaného odpadu. 

V pr hu procesu biodegradace vznikají výluhové vody (dopadem deš ových vod na 
biodegrada ní plochu a jejich kontaktem s odpadem zne išt ným p evážn  NEL, PAU, 
BTEX – limitní koncentrace kontaminant  v p ijímaném odpadu je uveden v tabulce . 2. 
Tyto odpadní vody jsou a nadále budou zachycovány v záchytné jímce (celkem 100 m3), do 
které je plocha vyspádována. Kontaminované srážkové vody ze záchytné jímky jsou zp tn  
využívány pro zvlh ování biodegradovaných odpad  a p ípravu biopreparátu nebo v p ípad  
jejich nadbytku vyváženy na OV.   

V kapitole B.II.2 byl v rámci výpo tu bilance pot ebné vody pro technologii proveden také 
výpo et vznikajícího množství výluhových odpadních vod z dekontamina ní plochy a je jím 
doloženo, že zám rem by nemuselo docházet k významné produkci nadbyte né výluhové 
odpadní vody – v množství cca 73 m3 odpadní vody za rok (viz tabulka . 5 a poznámka pod 
tabulkou).     
 

Ov ení dostate né kapacity záchytné jímky výluhových vod (100 m3)- dle SN 75 6101: 

Ro ní množství vzniklých pr sakových deš ových vod po vst ebání maximální kapacity 
za ízení 10 206 t t/rok (= 5 670 m3) dekontaminovaného odpadu (odteklé množství 
odpadních vod do záchytné jímky):  

Q = P x  x S ,  
 ..... sou initel odtoku: 0,4 (lehce propustný materiál) 

S ..... pr rný ro ní úhrn srážek (m): 0,519 m 
P …. plocha uložení odpadu „za rok“: 3 780 m2  

Q = 784,7 m3 deš ové výluhové vody/rok 

Z toho plyne, pokud by nebyla výluhová voda v technologii dále využívána, musel by být 
obsah záchytné jímky (100 m3) od erpán a vyvezen celkem cca 8 x za rok. 

Likvidace p ebyte ných kontaminovaných srážkových vod ze záchytné jímky výluhových vod 
je ešena prost ednictvím smluvního partnera provozovatele – na istírn  pr myslových 
odpadních vod. 
 
Kapacita záchytné jímky výluhových vod p i p ívalových deštích: 

maximální p ítok do záchytné jímky p i intenzivním 15-ti minutovém dešti (Q15): 
Q15 = i x P x   = 129 x 0,126 x 0,4 = 6,5 l/s = 5,85 m3 za 15 min 
 
i …. Intenzita krátkodobého 15-ti minutového dešt  s periodicitou p = 1: 129 l/s.ha 
P …. plocha uložení odpadu: 1260 m2 = 0,126 ha 

 ..... sou initel odtoku: 0,4 (lehce propustný materiál) 
 
Z výpo tu plyne, že kapacita záchytné jímky výluhových vod z dekontamina ní plochy              
(100 m3) je dostate ná. 
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Zne išt ní výluhových odpadních vod: 

Vzhledem k tomu, že výluhové vody budou vznikat výluhem nebezpe ných odpad  
obsahujících p evážn  NEL, p ípadn  PAU nebo BTEX nebo také malé množství n kterých 

žkých kov  (viz tabulka . 2 - Limitující koncentrace kontaminant  v odpadech na vstupu 
do za ízení, budou se tyto kontaminanty v ur itém množství vyskytovat také ve výluhových 
vodách. 

Rozsah analýz nadbyte ných odpadních výluhových vod bude stanoven na základ  
konkrétních požadavk OV, na kterých se bude voda likvidovat. 
 
Splaškové odpadní vody 
Produkce splaškových vod b hem provozu zám ru bude velmi nízká - cca 6  m3/rok. Bude 
odpovídat omezenému vybavení hygienického zázemí pro mytí (bude vznikat pouze z mytí 
rukou) a využití zázemí pouze 1 až 2 zam stnanci).  

  

B. III. 3. Odpady 
 

ijímané odpady do za ízení 
Do za ízení budou p ijímány pouze schválené druhy odpad , které budou svojí kvalitou 
spl ovat požadavky pro p ijetí do dekontamina ního st ediska Ladná. Bude se jednat o 
zeminy, r zné kvality a zrnitosti od pís itých až po jílovité a jíly, betony a stavební 
konstrukce, r zné kvality a velikosti kus  obsahující kameny omítku a cihly i armované 
(rozdrcené), kaly rypné konzistence obsahující NEL p ípadn  PAU nebo BTEX (látky 
odbouratelné biotechnologií). Seznam druh  odpad  p ijímaných do za ízení - na 
dekontamina ní plochu - v etn  limitujících koncentrací kontaminant  v odpadech je uveden 
v tabulce . 1 a . 2 v kapitole B. I. 6 oznámení. 

Odpady jsou na za ízení p ijímány do za ízení v souladu s platnou legislativou a v souladu 
se schváleným provozním ádem za ízení. Kvalita odpad  p ijímaných do za ízení a druhy 
odpad  podle katalogu odpad  jsou definovány již p i podpisu smlouvy s dodavateli odpad .  

Množství p ijmutého odpadu na jednu zavážku (na dobu cca 3 m síce až rok – dle 
úsp šnosti biodegrada ního procesu) bude max. 3 402 t  (1 890 m3), maximální ro ní p íjem 
odpadu bude 10 206 t (3 zavážky). Ve stávajícím stavu je do za ízení p ijímáno 368 t odpadu 
na jednu zavážku a maximální ro ní kapacita je do 999 t/rok. Z toho plyne, že zám rem 

že dojít až k 10-ti násobnému navýšení p ijímaného odpadu v dekontamina ním st edisku 
Ladná oproti stávajícímu stavu (p emž úsp šnost biodegradace a p ijímané množství 
odpad  bude záviset na klimatických podmínkách v ešené lokalit  a na poptávkách 
dodavatel ).  

 

Vznikající odpady v za ízení 
Výstup biodegradace: 

Produkt z biodegradace odpad  zne išt ných ropnými látkami (NEL), p ípadn  PAU nebo 
BTEX bude posouzen z hlediska odpadové legislativy, tj. dle zákona . 185/2001 Sb.,                    
o odpadech v platném zn ní a provád cích právních p edpis  (zejména vyhláška                 
. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpad  na skládky a jejich využívání na povrchu 

terénu, v platném zn ní), z hlediska jeho dalšího využití nebo odstran ní uložením na 
skládku p íslušné kategorie.  

Odpadem na výstupu z technologie ur ený k odvozu ze za ízení k dalšímu nakládání budou 
zejména odpady kat. . 17 05 03 a kat . 17 09 03 - druh nebezpe ný odpad (p ípadn  by po 
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dokon ené biodegradaci mohly být p ekategorizovány na ostatní odpad kat. . 17 05 04, 17 
09 04 - dle úsp šnosti biodegrada ního procesu a obsahu nebezpe ných látek v odpadech 

ijímaných do za ízení).  

V menší mí e budou vznikat další odpady se stejnými katalogovými ísly, pod kterými 
vstupovaly do za ízení, druh nebezpe ný odpad (viz tabulka . 1). 

Hmotnostní podíl odpadu vystupujícího ze za ízení je prakticky stejný, jako hmotnostní podíl 
odpad  do za ízení vstupujících. P i úprav  odpad  biodegradací dochází ke snížení 
koncentrací kontaminujících látek v odpadech.  

 

Provedení laboratorních analýz za ú elem stanovení zp sobu dalšího nakládání s odpadem: 

S odpadem upraveným pomocí biodegradace bude variantn  nakládáno podle výsledk  
srovnání analýz (dle vyhlášky . 376/2001 Sb., v platném zn ní) s vyhláškou . 294/2005 
Sb., o podmínkách ukládání odpad  na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, 
v platném zn ní bude dále nakládáno: 

Analýzy výsledného produktu biodegradace budou provád ny v rozsahu dle tabulky . 2.1. 
vyhlášky .  294/2005 Sb. (ve zn ní vyhlášky . 61/2010 Sb.). 

 

Nakládání s odpady na výstupu ze za ízení: 

Ta ást odpad , která vyhoví níže uvedenému posouzení a vstupním požadavk m pro 
využití na povrchu terénu nebo pro p íjem na skládku, bude p edána oprávn ným osobám 
k dalšímu využití nebo odstran ní. Zbylá ást odpad  bude podrobena opakované aplikaci 
biopreparátu. Zp sob nakládání s odpadem bude uveden v evidenci odpad , kde bude 
rozlišen p íslušným kódem. 

Po ukon ení biodegrada ního procesu lze nakládat s upraveným odpadem variantn  podle 
výsledk  srovnání analýz s vyhláškou . 294/2005 Sb.: 

a) Odstran ní na skládce p íslušné skupiny: 

S-IO  ur ená pro inertní odpady podle § 2 písm. a), spl ující p ípustné hodnoty ukazatel  
ídy vyluhovatelnosti I, viz tab. 2.1. vyhlášky .  294/2005 Sb., v platném zn ní a p íloha . 4 

vyhlášky. 

S-OO1  skládky nebo sektory skládek ur ené pro ukládání odpad  kategorie ostatní odpad s 
nízkým obsahem organických biologicky rozložitelných látek, stanoveným v bod  6 písm. c) 

ílohy . 4, a odpad  z azbestu za podmínek stanovených v § 7, spl ující p ípustné hodnoty 
ukazatel  t ídy vyluhovatelnosti IIa, viz tab. 2.1 vyhlášky . 294/2005 Sb., v platném zn ní a 

íloha . 4 vyhlášky. 
S-OO3  skládky nebo sektory skládek ur ené pro ukládání odpad  kategorie ostatní odpad 

etn  odpad  s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných látek, odpad , 
které nelze hodnotit na základ  jejich vodného výluhu, a odpad  z azbestu za podmínek 
stanovených v § 7, spl ující p ípustné hodnoty ukazatel  t ídy vyluhovatelnosti IIa, viz tab. 
2.1 vyhlášky . 294/2005 Sb., v platném zn ní a p íloha . 4 vyhlášky. Na tyto skládky nebo 
sektory nesm jí být ukládány odpady na bázi sádry. 

S-NO skládka ur ená pro nebezpe né odpady, spl ující p ípustné hodnoty ukazatel  t ídy 
vyluhovatelnosti III, viz tab 2.1 vyhlášky . 294/2005 Sb., v platném zn ní a p íloha . 4 
vyhlášky. 
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b) Využití  na povrchu terénu: 

Zp sobem uvedeným v p íloze . 3 zákona . 185/2001 Sb., o odpadech, pod kódem R10 
vyjma aplikace na zem lskou p du – tzn. odpad bude využit na rekultivace povrchu 
terénu, vyrovnávání terénních nerovností a jiné úpravy terénu, vytvá ení uzavíracích vrstev 
skládky, rekultivace uzav ených skládek, zavážení vyt žených povrchových dol , lom , 
pískoven. 
 

Odpady z provozního a sociálního zázemí: 

Provozem biodegrada ní plochy lze o ekávat prakticky pouze produkci sm sného 
komunálního odpadu kat. . 20 03 01 a z n ho vyt íd ných složek jakými jsou zejména papír, 
plasty a sklo. Také budou vznikat odpady pocházející z úklidu, užívání, údržby a oprav ve 
všech objektech a za ízení (nap . zbytky nát rových hmot a obaly jimi zne išt né – kat. .           
08 01 11, 15 01 10). 

Dále bude b hem provozu zám ru vznikat odpad kat. . 20 03 04 Kal ze septik  a žump, 
který bude vyvážen oprávn nou osobou k nakládání s odpady.   

Tyto odpady budou p edávány oprávn ným osobám k využití nebo odstran ní v souladu 
s požadavky zákona o odpadech.  
 
Legislativní povinnosti provozovatele za ízení: 

 Provozovatel, který bude p vodcem odpad  ve smyslu zákona . 185/2001 Sb.,                         
o odpadech, ve zn ní pozd jších p edpis , bude povinen plnit povinnosti p vodc  
odpadu, dle ustanovení zákona o odpadech a jeho pr vodních p edpis  v platném 
zn ní. Odpady vznikající v za ízení budou p edávány oprávn ným osobám k využití 
nebo odstran ní v souladu s požadavky zákona o odpadech v platném zn ní. 

 Provozovatel biodegrada ní plochy je povinen provozovat toto za ízení se souhlasem 
k provozování za ízení k využívání, zpracování, odstra ování, sb ru nebo výkupu 
odpad  podle § 14 odst. 1 zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s jeho 
schváleným provozním ádem. Dot eným orgánem státní správy je Krajský ú ad 
Jihomoravského kraje.  

 S nebezpe nými odpady m že p vodce nakládat pouze na základ  souhlasu v cn  a 
místn  p íslušného orgánu státní správy (§16 zákona o odpadech). V p ípad  
schvalované produkce v tší než 100 t/rok souhlas k nakládání s nebezpe nými odpady 
ud luje Krajský ú ad Jihomoravského kraje. 

 P vodce nakládající s nebezpe nými odpady v množství v tším než 100 t za rok je 
povinen zajiš ovat odborné nakládání s odpady prost ednictvím odborn  zp sobilé 
osoby (§15 zákona o odpadech). 

 P vodci a oprávn né osoby v p ípad , že produkují nebo nakládají s více než 100 kg 
nebezpe ných odpad  za rok nebo s více než 100 t ostatních odpad  za kalendá ní rok, 
jsou povinni p íslušnému ú adu zasílat Hlášení o produkci a nakládání s odpady (§39 
zákona). 

 Spole nost zpracuje a nechá schválit Plán odpadového hospodá ství p vodce odpad  
(dle §44 odpadového zákona se zpracovává pro p ípad produkce více než 10 t 
nebezpe ného odpadu za rok nebo více než 1 000 t ostatního odpadu za rok). 

 
Odpady vzniklé p i p ípadném ukon ení zám ru 
V p ípad  ukon ení provozu budou z biodegrada ní plochy odstran ny navezené odpady 
s katalogovými ísly odpovídajícími vstupnímu odpadu (viz. kapitola B. I. 6) dle platné 
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legislativy a zpevn ná plocha bude uvedena do stavu, který umožní její další použití, 
ípadn  bude odstran na v souladu s právními p edpisy.  

 
 

B. III. 4. Hluk a vibrace 
Hluk 
Na posuzovaném zám ru lze vyspecifikovat tyto zdroje hluku: 

- stacionární zdroje hluku (kalové erpadlo, kolový naklada , cisterna) 

- dopravní hluk vyvolaný vozidly zajiš ujícími dopravní obslužnost zám ru  
Poznámka: Na hlukovém pozadí u nejbližšího chrán ného venkovního prostoru staveb a chrán ného 
venkovního prostoru má nejvýznamn jší podíl dopravní hluk vyvolaný silni ní dopravou na silnicích 
III/00221, II/425, dálnici D2 a místních komunikacích. 

 
Stacionární zdroje hluku 
Stávající stav 

Stávající stav v posuzované lokalit  byl zmapován formou m ení. 

Stávající hluková zát ž posuzované lokality ze všech stacionárních zdroj  hluku umíst ných 
v posuzované lokalit  byla zmapována formou m ení. M ení bylo provedeno v denní dob . 
Z m ení hluku v mimopracovním prost edí byl zpracován protokol F-115/11, který je 
sou ástí hlukové studie. 

 

Budoucí stav 

Tabulka . 9:  Stacionární zdroje hluku umíst né na zám ru  

Zdroj hluku n LWA 
[dB] 

t 
[min] 

LWA
 ´ 

[dB] 
P1 kolový naklada  JCB 3CX 1 102,0 300 100,0 
P2 kalové erpadlo 1 100,0 120 94,0 
P3 cisterna - erpadlo 1 96,0 120 87,0 

OBSLUŽNÁ DOPRAVA V AREÁLU ZÁM RU  

úsek U1 - 15 pr jezd  nákladních vozidel v areálu zám ru 
Vysv tlivky k tabulce: 

LWA - hladina akustického výkonu A 

n - po et zdroj  hluku 

t  - doba chodu zdroje hluku v pr hu jednoho pracovního dne 

LWA ´  - hladina akustického výkonu A p epo tena na 8 po sob  jdoucích nejhlu jších 
denních hodin 
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Obr. . 12: Umíst ní stacionárních zdroj  hluku P1 a P3 a ú elové komunikace  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Dopravní hluk 

Vlivem provozu posuzovaného zám ru dojde navýšení frekventovanosti nákladních vozidel 
na p íjezdových komunikacích zám ru v denní dob  p edstavující 30 pr jezd  NA/den. 
Zám rem nebudou budovány nové komunikace. 

Pro zjišt ní intenzity pr jezd  vozidel na komunikaci II/425, byly využity informace od SD 
z roku 2010 - správy Jihomoravský kraj), pro zjišt ní intenzity vozidel na komunikaci 
III/00221 bylo provedeno s ítání dopravy zpracovatelem hlukové studie. Informace o 
doprav  vyvolané zám rem jsou uvedeny v kapitole B.II.4 oznámení. 
 
Vibrace 
Hlavními faktory, které ur ují intenzitu vibrací, je intenzita dopravy na p íjezdových 
komunikacích a v areálu zám ru a stav geologického podloží. Vzhledem ke vzdálenosti 
nejbližších obytných objekt  od místa zám ru se p enos vibrací z provozu zám ru do t chto 
objekt  nep edpokládá. 

 
 
 
 
 
 
 

U1 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ V DOT ENÉM ÚZEMÍ 

C. 1. Vý et nejzávažn jších environmentálních charakteristik dot eného území 
 

C. 1. 1. Zvlášt  chrán ná území, území p írodních park , Natura 2000, památné 
stromy 

Zvlášt  chrán ná území 

Zvlášt  chrán ná území (velkoplošná, maloplošná) i p echodn  chrán né plochy dle 
zákona . 114/1992 Sb. (§13, 14), o ochran  p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , 
se v míst  zám ru ani jeho blízkém okolí nenacházejí. 

Nejbližším velkoplošným chrán ným územím je CHKO Pálava (hranice této CHKO je od 
zám ru vzdálena cca 11 km vzdušnou arou). 

Chrán ná krajinná oblast (CHKO) Pálava, vyhlášená v roce 1976, je harmonicky 
utvá enou krajinou s charakteristickým reliéfem s dominantou Pavlovských vrch , 
významným podílem p irozených nebo málo ovlivn ných stepních ekosystém  a s 
dochovanými památkami historického osídlení. 

Z maloplošných chrán ných území jsou nejbližšími k zám ru NPR Lednické rybníky (cca 
v okruhu 6 km vzdušnou arou od zám ru), které tvo í rybníky Zámecký, Mlýnský, 
Prost ední, Hlohovecký a Nesyt se spojovacími stokami. P edm tem ochrany je ochrana 
ptactva, další zví eny, kv teny a krajinného rázu. 

NPP Pastvisko u Lednice se nachází cca 6 km od zám ru vzdušnou arou, má rozlohu 
30,5 hektaru a tvo í ji mok ady v pravob ežních náplavech eky Dyje  p i silnici z Lednice do 
Podivína. Byla vyhlášena v roce 1990 k ochran  mok adních ekosystém  tvo ících 
významné hnízdišt  pták , ale i výskytišt ady dalších vzácných živo ich . 
 
Obr. . 13: Zvlášt  chrán ná území v blízkosti zám ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zám r 
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Natura 2000 
Dle zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis  byla v souladu s právem 
Evropských spole enství v eské republice vytvo ena soustava Natura 2000, která na 
území R vymezila evropsky významné lokality a pta í oblasti, které používají smluvní 
ochranu nebo jsou chrán ny jako zvlášt  chrán né území. 

V rámci soustavy Natura 2000 do k.ú. Ladná zasahuje Evropsky významná lokalita - Niva 
Dyje (kód lokality CZ0624099). Jedná se o rozsáhlý komplex lužních les  a luk, rozloha 
3249 ha, který se nachází v jižní ásti Dolnomoravského úvalu, v niv  Dyje mezi obcemi 

eclav, Podivín, Nové Mlýny, Bulhary a Lednice. Charakteristický je výskyt etných 
meandr  a mrtvých ramen. Uprost ed vystupují nízké terasy p eváté v p esypy (tzv. hrúdy). 
Reliéf je tvo en plochou ní nivou s obvyklou nadmo skou výškou v rozp tí 151 až 154 m. 

edm tem ochrany této EVL jsou: 

Typy p írodních stanoviš : 
(symbol * ozna uje prioritní typy p írodních stanoviš ) 
 
3150 - P irozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 

6440 - Nivní louky ních údolí svazu Cnidion dubii 

6510 - Extenzivní se ené louky nížin až podh í (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion 
nemoralis) 

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis),                
j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým                  
(F. angustifolia) podél velkých ek atlantské a st edoevropské provincie (Ulmenion minoris). 

 

Druhy: 

bobr evropský, ho avka duhová, ku ka ohnivá, lesák rum lkový, ohnivá ek erno árý, 
páchník hn dý (prioritní druh), pisko  pruhovaný, rohá  obecný, svinutec tenký, tesa ík 
obrovský, vrápenec malý  
 

V rámci soustavy Natura 2000 nebyla v katastrálním území Ladná vymezena Pta í oblast. 
Nejbližší pta í oblastí jsou Lednické rybníky. 

Pta í oblast Lednické rybníky (685,1 ha) zahrnuje soustavu ty  rybník  z poloviny 14. 
století (Nesyt 320 ha, Hlohovecký 104 ha, Prost ední 48 ha, Mlýnský 107 ha) napájených 
potokem V elínkem a v lednickém parku samostatn  ležící Zámecký rybník (30 ha) s 15 
ostrovy s porosty dub  a dalších d evin, který je napájen ekou Dyjí.  PO Lednické rybníky 
jsou obecn  považovány za jednu z nejvýznamn jších ornitologických lokalit v eské 
republice. 
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Obr. . 14: Soustava Natura 2000 v okolí zám ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z výše uvedeného plyne, že pta í oblasti ani evropsky významné lokality se v míst  
plánovaného zám ru ani jeho p ímé blízkosti nenacházejí. 

Stanovisko orgánu ochrany p írody podle § 45i zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní, je 
ílohou oznámení . 2. 

írodní parky, biosférické rezervace, významné krajinné prvky  

Do katastru obce Ladná zasahuje oblast Biosférické rezervace Dolní Morava, p írodní park 
Niva Dyje a áste  také p írodní park Lednicko – valtický areál. 

írodní park Niva Dyje  
írodní park má celkovou rozlohu 1 300 ha a byl vyhlášen v roce 2002. Území je tvo eno 

rovinatou pravob ežní údolní nivou eky Dyje a jejího p ítoku V elínku. Nachází se mezi 
Lednicí a B eclaví v nadmo ské výšce 160 - 165 m. Území je z v tší ásti porostlé lužním 
lesem (hlavní porosty jsou zde jasan úzkolistý, dub letní, jilm vaz, habr obecný a lípa 
malolistá). Zbytek území  tvo í lu ní ekosystémy s p irozenou i p írod  blízkou vegetací. 
Sou ástí p írodního parku je i Zámecký rybník v Lednici, meandrující Stará Dyje a ada 
mrtvých ramen eky Dyje. 

Zám r je vzdálen 2 km od hranice p írodního parku Niva Dyje.  

 

írodní park Lednicko – valtický areál 
V prostoru mezi Lednicí a Valticemi se nachází p írodní park, který pat í k nejv tším 

íklad m komponované krajiny nejen v rámci Evropy, ale na celém sv . Komplex 
Lednicko-valtického areálu byl v roce 1996 za azen na seznam sv tového kulturního a 

írodního d dictví UNESCO.  

 
 

PO Lednické rybníky 

EVL Niva Dyje 

EVL a PO Lednické rybníky 

EVL Lednice zámek 

EVL Rendezvous 

zám r 
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Obr. . 15: P írodní parky v blízkosti zám ru 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biosférická rezervace Dolní Morava  
BR Dolní Morava vznikla rozší ením Biosférické rezervace Pálava o Lednicko-valtický areál a 
Podluží s lužními lesy v oblasti mezi B eclaví, Mikul icemi a soutokem ek Moravy a Dyje. 
Výbor Mezinárodní koordina ní rady programu UNESCO " lov k a biosféra" schválil vznik 
nové biosférické rezervace ve dnech 8. - 11. 7. 2003 v Pa íži.  

Zám r se nachází ve vzdálenosti cca 2 km od hranice BR Dolní Morava. 

 
Obr. . 16: Oblast biosférické rezervace Dolní Morava 
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Významné krajinné prvky 

Významný krajinný prvek (VKP) – dle § 3 odst.1) písm. b) zákona 114/1992 Sb. o ochran  p írody a krajiny, ve 
zn ní pozd jších p edpis , je VKP definován jako ekologicky a geomorfologicky nebo esteticky hodnotná ást 
krajiny utvá ející její typický vzhled nebo p ispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou 
lesy, rašeliništ , vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné ásti krajiny, které zaregistruje podle § 
6 orgán ochrany p írody jako významný krajinný prvek, zejména mok ady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé 
travní plochy, nalezišt  nerost  a zkamen lin, um lé i p irozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i 
cenné plochy porost  sídelních útvar  v etn  historických zahrad a park . 

V širším okolí  ešeného území lze za VKP „dle zákona“ ozna it lužní lesy a louky p i ece 
Dyji, soustavy rybník  a Pavlovské vrchy, na jejichž území byla vyhlášena výše uvedená 
zvlášt  chrán ná území, EVL Niva Dyje, p írodní parky. Tyto krajinné pozoruhodnosti vytvá í 
prvky ÚSES (viz kapitola níže). 

V p edm tné blízkosti plochy zám ru se nenachází žádný významný krajinný prvek.  

Registrované významné krajinné prvky - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 
hodnotné ásti krajiny, které utvá ejí její typický vzhled nebo p ispívají k udržení její stability 
– se v posuzovaném území ani jeho blízkosti nenacházejí. 

Nejbližším registrovaným VKP je Mok ad u Podivína – kde se jedná o hnízdišt  mok adního 
ptactva. 

 
Památné stromy 
Památné stromy se v míst  zám ru ani v bližším okolí nevyskytují.  

 

C. 1. 2. Územní systém ekologické stability 
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabiln jších ástí 
krajiny, ú eln  rozmíst ných podle funk ních a prostorových kritérií – tj. podle rozmanitosti 
potenciálních p írodních ekosystém  v ešeném území, na základ  jejich prostorových vazeb a 
nezbytných prostorových parametr  (minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridor  a 
minimální nutné ší ky), dle aktuálního stavu krajiny a spole enských limit  a zám  ur ujících 
sou asné a perspektivní možnosti kompletování uceleného systému (Míchal I., 1994). 

Dle zákona . 114/1992 Sb. o ochran  p írody a krajiny, v platném zn ní, je územní systém 
ekologické stability krajiny vzájemn  propojený soubor p irozených i pozm ných, avšak p írod  
blízkých ekosystém , které udržují p írodní rovnováhu. 

Biocentrum je ást krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umož uje existenci 
druh  nebo spole enstev rostlin a živo ich . Je nadregionálního, regionálního a lokálního významu. 

Biokoridor je ást krajiny, která spojuje biocentra a umož uje organism m p echody mezi biocentry. 
Je nadregionálního, regionálního a lokálního významu. 

Interak ní prvky jsou základní stavební ástí ÚSES na lokální úrovni. Jsou to ekologicky významné 
krajinné prvky a ekologicky významná liniová spole enstva, vytvá ející existen ní podmínky rostlinám 
a živo ich m, významn  ovliv ující funkce ekosystém  krajiny. 

 

 

 

 



Oznámení „Dekontamina ní st edisko Ladná u B eclavi“ 

 

EMPLA AG spol. s r.o. 46 

Nadregionální a regionální ÚSES  
Krajský ú ad Jihomoravského kraje nechal v roce 2003 zpracovat Generel regionálního a 
nadregionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje, který vychází z územn  technického 
podkladu regionálních a nadregionálních ÚSES R z roku 1996.  
 
NRBC 2011 - Hlohovecké rybníky – v bioregionu 4.2 Mikulovském, situované v jižní ásti 
kraje v prostoru nejv tších moravských rybník  mezi Lednicí a Valticemi. 
 
Na toto NRBC navazuje NRBK 161 – jedná se o dlouhý biokoridor vedený údolím eky Dyje 
v jižní ásti kraje (okresy Znojmo a B eclav) s drobnými p esahy do Rakouska a spojující 
NRBC 28 Údolí Dyje a NRBC 109 Soutok, Tento NRBK má dv  osy – jednu v celém pr hu 
s cílovými vodními ekosystémy, druhou p evážn  s cílovými nivními ekosystémy, v západní 
ásti v návaznosti na NRBC 28 Údolí Dyje však krátce s cílovými mezofilními hájovými 

ekosystémy.  
Ochranné pásmo nadregionálnch biokoridor  je stanoveno na 2 km od osy NRBK. 
Zám r se bude nacházet v ochranném pásmu tohoto nadregionálního biokoridoru. 
Obr. . 17: Nadregionální ÚSES v okolí zám ru 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dle zm ny ÚP Ladná . 2 je v NRBK 161 vloženo RC 129. 
Obr. . 18: Regionální biocentrum v okolí zám ru 
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Lokální ÚSES  
Areál MND, a.s., kde bude provozován zám r, je z východu a jihu obklopen interak ním 
prvkem. 

V míst  zám ru ani jeho okolí se žádné prvky ÚSES místního významu nenachází.  

 
Dle dostate né vzdálenosti prvk  ÚSES všech kategorií od uvažovaného zám ru, lze 

edpokládat, že zmín né prvky ÚSES nebudou plánovaným provozem zám ru p ímo 
dot eny ani ovlivn ny. 
 
 

C. 1. 3. Území zat žovaná nad míru únosného zatížení (v etn  starých zát ží) 
Na posuzovaném území nebyly evidovány žádné ekologické zát že. 

Dle systému evidence kontaminovaných míst (MŽP) na posuzované ploše nejsou evidovány 
žádné ekologické zát že.  

Posuzovaná lokalita pat í mezi oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší. 

 
 

C. 1. 4. Extrémní pom ry v dot eném území 
 

V dot eném území nejsou známy žádné extrémní pom ry.  
 

C. 2. Charakteristika sou asného stavu složek životního prost edí v dot eném 
území 
 
C. 2. 1. Ovzduší 
Meteorologická situace 
Dle Quitta klimaticky území náleží do teplé klimatické oblasti T 4. Pro oblast T4 je 
charakteristické velmi dlouhé léto, velmi teplé a velmi teplé a velmi suché, p echodné období 
je velmi krátké, s teplým jarem a podzimem, zima je krátká, mírn  teplá a suchá až velmi 
suchá s velmi krátkým trváním sn hové pokrývky. Dlouhodobá pr rná ro ní teplota 
dosahuje 9°C. Pr rné množství srážek je 519 mm.  

Podrobn jší charakteristiky této klimatické oblasti jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka . 10: Klimatické charakteristiky oblasti T4 

Charakteristiky Klimatická oblast T4 

Po et letních dn  60 - 70 

Po et dn  s pr rnou teplotou >10°C 170 - 180 

Po et mrazových dn  100 - 110 

Po et ledových dn  30 - 40 

Pr rná teplota v lednu v °C -2 až -3 

Pr rná teplota v ervenci v °C 19 - 20 
Pr rná teplota v dubnu v °C 9 - 10 

Pr rná teplota v íjnu v °C 9 - 10 
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Charakteristiky Klimatická oblast T4 

Pr rný po et dn  se srážkami > 1 mm 80 - 90 

Srážkový úhrn ve vegeta ním období v mm 300 - 350 

Srážkový úhrn v zimním období v mm 200 - 300 
Po et dn  se sn hovou p ikrývkou 40 - 50 

Po et dn  zamra ených 110 - 120 

Po et dn  jasných 50 - 60 

Meteorologickou situaci pro pot ebu rozptylové studie popisuje v trná r žice, která udává 
etnost sm  v tr  ve výšce 10 m nad terénem pro p t t íd stability p ízemní vrstvy 

atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a t i t ídy rychlosti v tru             
(1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).  

Pro výpo et rozptylové studie byla použita v trná r žice pro lokalitu B eclav. 

Odborný odhad v trné r žice zpracoval HMÚ Praha. Zobrazení v trné r žice je 
na následujícím obrázku.  
 
Tabulka . 11: V trná r žice – lokalita B eclav 
 

Rychlost 
tru 

(m/s) 
S SV V JV J JZ Z SZ Bezv í Sou et 

1,7 3,56 4,63 2,75 5,51 3,47 3,38 5,04 6,38 7,03 41,75 

5,0 4,26 6,03 2,73 8,29 4,24 3,76 7,27 10,29  46,87 

11,0 1,18 1,33 0,52 2,21 1,28 0,86 1,68 2,32  11,38 

sou et 9,00 11,99 6,00 16,01 8,99 8,00 13,99 18,99 7,03 100/100 
 

Z této v trné r žice vyplývá, že nejv tší etnost výskytu má severozápadní vítr s 18,99 %. 
etnost výskytu bezv í je 7,03 %. 

Vítr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 41,75 % p ípad , vítr o rychlosti od 2,5 do 7,5 m/s 
lze o ekávat v 46,87 % a rychlost v tru nad 7,5 m/s se vyskytuje v 11,38 % p ípad .  

I. a II. t ída stability po así v p ízemní vrstv  atmosféry, tzn. špatné rozptylové podmínky se 
vyskytují v 18,97 % p ípad . 
 

Obr. . 19: Znázorn ní v trné r žice pro lokalitu B eclav 
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Kvalita ovzduší 

Základním obecným podkladem pro hodnocení sou asného imisního zatížení uvažovanými 
škodlivinami jsou výsledky poza ového imisního m ení. Imisní situace p ímo v posuzované 
lokalit  není trvale sledována.  

Posuzovaná lokalita pat í mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší –  sd lení  MŽP R – 
vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základ  dat za rok 2009 . 

Stávající imisní situace je ovliv ována p edevším emisemi z dopravy po místních 
komunikacích, z obslužné dopravy v areálu a dálkovým p enosem z velkých pr myslových 
zdroj .  

Nejbližší m ící stanice benzenu, PM10 a NO2 v Jihomoravském kraji se nachází  
v Mikulov  - Sedlec.  

 

ící stanice: 
Oxid dusi itý (NO2) 
V Jihomoravském kraji se monitoring oxidu dusi itého provádí na 14 m ících stanicích, 
nejbližší m ící stanicí je stanice . 1135 Mikulov - Sedlec.  

 Mikulov - Sedlec, stanice . 1135 ( HMÚ), reprezentativnost: oblastní m ítko 
(desítky až stovky km), klasifikace stanice: poza ová, venkovská, zem lská, 
regionální, nadmo ská výška: 245 m, datum vzniku: 01. 10. 1994 – data pro výzkum. 
Projekty, modely, verifikace atp. 

 
Tabulka . 12: Hodinové, denní, tvrtletní a ro ní charakteristiky NO2 nam ené v roce 2010 
na stanici . 1135 

Hodinové hodnoty Denní hodnoty tvrtletní hodnoty Ro ní 
hodnoty 

Max. 19 MV VoL 50% 
Kv Max. 95% 

Kv 
50% 
Kv X1q X2q X3q X4q X S N Jednotka 

Datum Datum VoM 98% 
Kv Datum  98% 

Kv C1q C2q C3q C4q XG SG dv 

79,6 57,4 0 9,8 46,2 28,4 9,6 16,6 8,8 7,0 18,2 12,6 8,01 357 
µg/m3 

26.1. 5.12. 0 40,4 24.1.  36,5 84 91 91 91 10,6 1,76 3 

Limity pro rok 2010: 

hodinový limit: 200,0 µg/m3  ro ní limit: 40,0 µg/m3 

 

PM10  

V Jihomoravském kraji se monitoring PM10 provádí na 18 m ících stanicích. Vzhledem 
k charakteru a reprezentativnosti posuzovanou lokalitu nejlépe vystihuje m ící stanice  
. 1135 Mikulov - Sedlec, charakterizace stanice je uvedena výše v textu. 
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Tabulka . 13: Hodinové, denní, tvrtletní a ro ní charakteristiky PM10 nam ené v roce 2010 
na stanici . 1135 

Hodinové hodnoty Denní hodnoty tvrtletní hodnoty Ro ní hodnoty 

Max. 95% Kv 50% Kv Max. 36MV VoL 50% 
Kv X1q X2q X3q X4q X S N Jednotka 

Datum 99,9% 
Kv 98% Kv Datum Datum VoM 98% 

Kv C1q C2q C3q C4q XG SG dv 

233,0 62,0 19,0 144,2 47,4 31 19,9 35,2 18,3 17,4 28,0 24,6 17,64 351 
µg/m3 

25.1. 1.1. 79,0 24.1. 10.10. 31 68,6 84 85 91 91 20,0 1,91 4 

Limity pro rok 2010: 

denní limit: 50,0 µg/m3  ro ní limit: 40,0 µg/m3 

 
Benzen 
V Jihomoravském kraji se monitoring benzenu provádí na 3 m ících stanicích, nejbližší 

ící stanicí je stanice . 1135 Mikulov – Sedlec. Na stanici není uvedena ro ní hodnota, 
proto byla použita stanice . 1545 Brno - st ed. 

 Brno - st ed, stanice . 1545( HMÚ), reprezentativnost: oblastní m ítko – m stské 
nebo venkov (4 - 50 km), klasifikace stanice: dopravní, m stská, obytná, nadmo ská 
výška: 230 m, datum vzniku: 01.11.2004 – stanovení celkové repr. konc. pro osídlené 
ásti území.  

 

Tabulka . 14: Hodinové, denní, tvrtletní a ro ní charakteristiky benzenu nam ené v roce 
2010 na stanici . 1545 

Hodinové hodnoty Denní hodnoty tvrtletní hodnoty Ro ní hodnoty 

Max. 95% 
Kv 

50% 
Kv Max. 95% 

Kv 
50% 
Kv X1q X2q X3q X4q X S N Jednotka 

Datum 99,9% 
Kv 

98% 
Kv Datum  98% 

Kv C1q C2q C3q C4q XG SG dv 

8,0 2,9 1,1 3,8 2,8 1,1 1,8 0,8 0,8 1,8 1,3 0,69 336 
µg/m3 

8.12. 1.1. 3,6 24.1.  3,1 88 84 79 85 1,2 1,64 9 

Limity pro rok 2010: 

ro ní limit: 5,0 µg/m3   

 
Vysv tlivky k tabulkám . 12 - 14: 
50 % Kv  50 % kvantil 
95 % Kv  95 % kvantil 
98 % Kv  98 % kvantil 
99,9 % Kv  99,9 % kvantil 
X1q, X2q, X3q, X4q tvrtletní aritmetický pr r 
C1q, C2q, C3q, C4q        po et hodnot, ze kterých je spo ítán aritmetický pr r za dané tvrtletí 
X   ro ní aritmetický pr r 
XG   ro ní geometrický pr r 
S   sm rodatná odchylka 
SG   standardní geometrická odchylka 
N   po et m ení v roce 
dv   doba trvání nejdelšího souvislého výpadku 
36 MV                           36. nejvyšší hodnota v kalendá ním roce pro daný asový interval 
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VoL   po et p ekro ení limitní hodnoty LV 
VoM   po et p ekro ení meze tolerance LV + MT 
Xm   sí ní aritmetický pr r 
mc   sí ní etnost m ení 
 

 
C. 2. 2. Voda 

ešené území spadá do oblasti povodí Dyje, íslo hydrologického po adí 4-14-01-001. 
Významný vodní tok Dyje protéká severozápadn  od zastav né ásti obce Ladná (cca 2,2 
km od zám ru západním sm rem). P ímým správce vodního toku je Povodí Moravy, s.p., 
závod Dyje, provoz B eclav.  

Moravská Dyje pramení nedaleko obce Panenská Rozsí ka cca 4 km jihovýchodn  od T ešti 
na Jihlavsku v eskomoravské vyso in . Vlastní Dyje vzniká po soutoku s Rakouskou Dyjí 
pod m stem Raabs an der Thaya v Rakousku. Údolí eky Dyje má ka onovitý charakter a 
pro jeho ochranu nejcenn jších ástí zachovaných mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem byl v 
roce 1991 vyhlášen Národní park Podyjí. Po opušt ní NP Podyjí obtéká Dyje velkým 
obloukem Mikulovskou vrchovinu s Pavlovskými a Dunajovickými vrchy a plní p ehradní 
nádrže Nové Mlýny, pod kterými je její tok již tém  celý regulován. Dyje kon í sv j tok 
soutokem s ekou Moravou pod Lanžhotem na esko-rakousko-slovenském trojmezí, cca 
15 km pod B eclaví v tzv. Dyjském trojúhelníku. 
Nejblíže k zám ru (ve vzdálenosti cca 1,4 km) protéká Ladenská strouha ( .h.p. 4-17-01-
046/1). 
 
Z hlediska širších vztah  je území tvo eno velkým množstvím rybník . Mezi nejvýznamn jší  
nejv tší pat í Lednické rybníky (vzdálenost od zám ru 5 km a více).  
Lednické rybníky – soustava rybník  s celkovou rozlohou p es 1 000 ha - jsou trvale 
využívány k chovu ryb. Mezi nejv tší rybníky pat í Nesyt, Novoveský, Vrko , Apollo a 
Hlohovecký. Jejich p ívodním potokem je V elínek pramenící v Rakousku jižn  od Mikulova 
a v B eclavi ústící zprava do systému ramen Dyje. Tyto rybníky jsou sou ástí národní 

írodní rezervace Lednické rybníky, které jsou jednou z nejvýznamn jších ornitologických 
lokalit na území R, které slouží hnízdišt  a tahové zastávky ady druh  pták . Obdobný 
význam má Zámecký rybník u Lednice. 

Dále byla v území ORP B eclav vybudována soustava vodních d l Nové Mlýny pod 
Pavlovskými vrchy s celkovou rozlohou vodní plochy 3 232 ha. Jedná se o soustavu t í 

ehradních vodních nádrží (Horní Mušovská, St ední V stonická, Dolní Novomlýnská) na 
ece Dyji. Horní nádrž slouží pro závlahy a rekreaci, st ední je vyhlášena p írodní rezervací s 

um lými ostr vky pro hnízd ní pták , na jednom zachován románsko gotický kostel sv. 
Linharta, který je jediným poz statkem zatopené vsi Mušov. Dolní nádrž slouží pro rekreaci, 
závlahy a výrobu elekt iny. Nové Mlýny slouží ke koupání, k rybolovu, windsurfingu i lodní 
doprav . 
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Obr. . 20: Hydrologická mapa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Záplavové území 
Pro významný vodní tok Dyje bylo zpracováno záplavové území, které bylo stanoveno 
rozhodnutím KÚ Jihomoravského kraje ze dne 30.1.02003 pod .j. JMK 21941/2003 
OŽPZHm. 

Západní ást k.ú. Ladná zasahuje do záplavového území vodního toku Dyje – pasivní zóny, 
avšak areál dekontamina ního st ediska do záplavového území nezasahuje. 
Obr. . 21: Mapa záplavových území v okolí zám ru – pr tok Q100 
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Zájmové území je ohroženo pr lomovou vlnou vzniklou zvláštní povodní zp sobenou 
poruchou i havárií vodního díla Nové Mlýny na ece Dyji. Území ohrožené zvláštní povodní 
je vymezeno dle §69 zák. . 254/2001 Sb., o vodách. 

 
Obec Ladná, stejn  tak její široké okolí, je zranitelnou oblastí dle §33 zákona . 254/2001 
Sb., v platném zn ní. 

 
 

C. 2. 3. Geofaktory 
Geomorfologie 
Podle regionálního geomorfologického len ní eské republiky (Demek, 2006) je území 
sou ástí:  

provincie:     Západopanonská pánev 
soustavy:  X    Víde ská pánev 
podsoustavy:  X  A    Jihomoravská pánev 
celku:  X A - 1  Dolnomoravský úval 
podcelku:  XA - 1B  Dyjsko-moravská niva 
Z hlediska širších vztah  (pro celý okres B eclav platí, že p evážn  nížinaté území okresu se 
rozkládá v oblasti Dyjsko-svrateckého úvalu, St edomoravských Karpat a Dolnomoravského 
úvalu. Dyjsko-svrateckým úvalem protékají eky Jevišovka, Jihlava a Svratka. 
St edomoravské Karpaty jsou tvo eny útvary Dunajovických kopc , Pavlovských vrch , 
Pouzd anských kopc , Šakvického vrchu, Staré hory, Hustope ské brány, Zaje ického 
kopce a Kloboucké pahorkatiny. Dominantou tohoto území je vyvýšenina Pálavských vrch . 
Nadmo ská výška okresu se pohybuje okolo 200 m. Nejvýše položeným bodem je vrch 

vín v CHKO Pálava s nadmo skou výškou 554 metr  a nejníže položeným bodem je 
soutok Moravy a Dyje v katastrálním území Lanžhot se 149 metry nadmo ské výšky.  

Nadmo ská výška pozemku, na kterém je umíst na biodegrada ní plocha spole nosti CEST 
spol. s r.o., je p ibližn  164 m n. m. 
 

Geologie 
Horniny Víde ské pánve na území tvo í zejména sedimenty – slepence, pískovce, jílovce.             
V neogenní výplni víde ské pánve se nachází ložiska nafty a p írodního plynu. Kvartérní 
horniny reprezentují deluviální hlinitopís ité až hlinito-kamenité usazeniny, místo fluviální až 
fluviodeluviální sedimenty a spraše až sprašové hlíny.  

 
Hydrogeologie 
Obec Ladná se nachází v hydrogeologickém rajónu základní vrstvy 2250 Dolnomoravský 
úval a v blízkosti Hydrogeologického rajónu svrchní vrstvy 1652 Kvartér soutokové oblasti 
Moravy a Dyje.  

Rajon (2250 Dolnomoravský úval) je vypln n neogenními sedimenty víde ské pánve. 
Systémem podélných a p ných zlom  je len n na adu díl ích ker, které jsou p evážn  
vzájemn  izolované. P evažující jemnozrnné písky uložené v jílech tvo í pr linové kolektory v 
izolátorech se samostatným odvod ováním i infiltrací. Koeficient filtrace u písk  je n.10-5 až 
n.10-6 m.sec-1. Intenzivní odvod ování d lních d l ovliv uje zejména hodonínsko-gbelskou 
hrás , mikulovskou kru a jižní ást kry rakvické. Pr zkum a t žba živic mají vliv                            
na vodárenské využití podzemních vod. V oblasti povodí Dyje se ojedin le vyskytují také 
mineralizované podzemní vody hlubinného ob hu v místech hlubinných tektonických 
struktur. Jedná se v tšinou o lokální výskyty pramen  a jímacích území mineralizovaných a 
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kdy i termálních podzemních vod (minerální vody a termy). Podle nejv tšího rozší ení se 
jedná p edevším o minerální vody Na-Cl chemického typu, které se vyzna ují kolísavým 
obsahem brómu a jódu. V souvislosti s t mito vodami se asto hovo í o fosilních mo ských 
vodách nebo také o reliktních marinogenních vodách. Tyto minerální vody bývají v tšinou 
proplyn ny sirovodíkem, vystupujícími po puklinách hlubinných tektonických struktur. 
Významné výskyty t chto vod byly zjišt ny hlubinnými vrty u Lednice, Charvátské Nové Vsi, 
Podivína, Hodonína, Moravské Nové Vsi, Hrušek a Tvrdonic a ve form  pramen                          
u Drnholce, Brodu nad Dyjí, Milotic u Kyjova, Šardic a Hovoran v horninách víde ské pánve.  

Výskyt ho natých a bromo-jodových minerálních vod hlubinného ob hu se asto nachází             
v blízkosti ložisek ropy a zemního plynu, které byly objeveny v horninách paleogénu Vn jších 
Západních Karpat a v neogénu víde ské pánve. Teplota t chto vod vykazuje r zné hodnoty 
a dosahuje místy až 60°C (hlubinný vrt u Lanžhota). Pro tyto minerální vody je zvlášt  
charakteristické variabilní chemické složení a to jak v rámci jedné lokality tak i v rámci jejich 
celkového plošného rozší ení.  

Vodní režim tvo í významnou ást p írodní i hospodá ské složky území ORP B eclav. Reliéf 
krajiny je vytvo en zejména inností dvou páte ních ek Dyje a do ní se vlévající Moravy. 
Podíl vodních ploch je vyšší než je pr r kraje i R. Na území Lednice, B eclavi a Hrušek 
jsou významné podzemní zdroje vod. Velká ást území ORP spadá do chrán né oblasti 

irozené akumulace vod Kvartér eky Moravy. Území je také citlivou oblastí z hlediska 
ochrany vod proti pr niku zne išt ní. 

Obr. . 22: Hydrogeologické pom ry  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Území se nachází v chrán né oblasti p irozené akumulace vod Kvartér eky Moravy 
(CHOPAV) ve smyslu zákona o vodách . 254/2001 Sb., v platném zn ní. 
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Obr. . 23: Znázorn ní hranice CHOPAV Kvartér eky Moravy v okolí zám ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Ladná, tudíž ani zem lský areál Ladná, ve kterém bude umíst n zám r, se 
nenachází v ochranném pásmu vodních zdroj .  

 

C. 2. 4. Horninové prost edí a p írodní zdroje  
Nerostné suroviny 

V k.ú. Ladná vyskytují tato výhradní ložiska nerost  (dle GEOFONDU a MŽP Brno): 

 Chrán né ložiskové území - CHLÚ 40006 „Velké Bílovice“ (zemní plyn), ev. . ložiska               
3 083 172 

 Dobývací prostor - DP 40006 Velké Bílovice (zemní plyn) , ev. . ložiska 3 083 172 
 Dobývací prostor Ladná OBÚ Brno 1090/99/1999 
 Chrán né území - CHÚ Ladná 
 Chrán né ložiskové území - CHLÚ 13880102 „B eclav“ (lignit), ev. . ložiska 3 138 801 
 Chrán né ložiskové území - CHLÚ 138700 „Hodonín“ (lignit), ev. . ložiska 3 138 700 
 Chrán né ložiskové území - CHLÚ 257100 „Ladná“ (zemní plyn), ev. . ložiska 3 257 100 

 

V k.ú. Ladná jsou evidovány tyto dobývací prostory (dle OBÚ Brno): 

- DP Velké Bílovice, ev. .4 0006, evidovaný na organizaci MND, a.s., Hodonín 
- DP Ladná, ev. . 4 0077, evidovaný na organizaci MND, a.s., Hodonín 
- DP Ladná I, ev. . 4 0078, evidovaný na organizaci MND, a.s., Hodonín 
 
Poznámka: MND = Moravské naftové doly, a.s. Hodonín 

 
Zám r je situován v chrán ném ložiskovém území Ladná. Ostatní CHLÚ a dobývací 
prostory, uvedená výše, jsou umíst na mimo posuzovaný areál. Zám rem však nedojde 
k zásah m do podpovrchových vrstev, tudíž ani do zájm  ochrany horninového prost edí. 

Poddolovaná ani sesuvná území se v k.ú. Ladná nevyskytují.  

 
V k.ú. Ladná nejsou žádná ochranná pásma p írodních lé ivých zdroj  a p írodních 
minerálních vod. 
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Obr. . 24: Znázorn ní výkresu limit  využití území (zdroj ÚAP ORP B eclav) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda: 
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C. 2. 5.  Pedologie 
Zem lský p dní fond je v ORP B eclav tvo en p evážn ernozem mi a hn dozem mi, 
které jsou velmi úrodné. Zem lská p da je proto intenzivn  hospodá sky využívána. 
Zem lství je zam eno na výrobu obilovin, okopanin a na p stování teplomilné zeleniny, 
ovoce a vinné révy. 

dy podél Moravy a Dyje jsou nivní. Velkou ást území pokrývají ernozem .  

V okolí bývalého zem lského družstva se nachází p dy p evážn  II. a III. t ídy ochrany 
(Dle metodického pokynu odboru ochrany lesa a p dy Ministerstva životního prost edí R 
.j. OOLP/IO67/96 ze 

dne 1.10.1996), které jsou charakterizovány následujícími BPEJ:  
02 05 01 (III.) 

02 06 00 (II.) 

Okolní zem lské p dy ZD Ladná lze popsat podle následujících hlavních p dních 
jednotek: 

HPJ 05 - ernozem  vytvo ené na st edn  (30 - 70 cm) mocné vrstv  spraší uložené na 
píscích, pop . i nivní p dy na nivní uloženin  s podložím písku, leh í, st edn  výsušné p dy 

HPJ 06 - ernozem  pelické a ernozem ernické pelické na velmi t žkých substrátech 
(jílech, slínech, karpatském flyši a tercierních sedimentech), t žké až velmi t žké s 
vyleh eným orni ním horizontem, ojedin le št rkovité, s tendencí povrchového p evlh ení v 
profilu 

Výstavbou ani realizací zám ru nedojde k žádnému trvalému nebo do asného záboru 
zem lského p dního fondu ve smyslu zákona . 334/1992 Sb., o ochran  zem lského 

dního fondu (ZPF), ve zn ní pozd jších p edpis . Zám rem nebudou dot eny ani lesní 
pozemky nebo jejich ochranné pásmo.  

Seznam dot ených pozemk  je uveden v kapitole B.II.1. Dot ené pozemky jsou vedeny 
v katastru nemovitostí jako ostatní plocha.  

V katastrálním území Ladná nejsou vybudována protierozní opat ení. Nachází se zde 
odvod ované plochy, které jsou zakresleny ve výkresové ásti zm ny . 1A územního plánu 
obce Ladná. 
 

 
C. 2. 6. Fauna a flóra 
Dle biogeografického len ní /M. Culek, 1996/ náleží p edm tné území do hustope ského 
bioregionu (4.3), který je v k.ú. Ladná sou ástí panonské province (severopanonské 
podprovincie). Hustope ský bioregion má polohu ve st edu jižní Moravy – zabírá jižní 
polovinu geomorfologických celk  Ždánický les, Kyjovská pahorkatina a severní okraj 
Dolnomoravského úvalu. Plocha tohoto bioregionu je 1 045 km2. 

Území je utvá eno pahorkatinou na vápnitém flyši a spraších. V celém tomto území 
charakteristicky dochází k míšení prvk  panonských, a to p evážn  mimo les a prvk  
karpatských, p evážn  v lese. Jeho biotu m žeme za adit do 2. buko-dubového vegeta ního 
stupn  a na jižních svazích se vyskytuje i 1. dubový vegeta ní stupe . Z toho vyplývá 
potencionální p irozená vegetace v podob  dubohabrových háj  s výskytem ostr vk  s 
šípákovými doubravami. Severní okrajové chladn jší ásti bioregionu m žeme ozna it jako 
netypické, pro tak ka úplnou absenci šípákových doubrav, kde jsou pln  nahrazeny 
dubohabrovými háji. Dnes jsou zde tedy typické teplomilné doubravy a dubohab iny s 
možným výskytem kulturních bor . Mimo les je charakteristický výskyt polních kultur spolu s 
vinicemi a sady.   
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Fauna Hustope ského bioregionu je typickou sou ástí podprovincie, charakteristický je 
bezprost ední vliv sousedství Ždánického lesa. Nejvýznamn jší jsou živo išná spole enstva 
na spraších. Dosud zde p ežívá kobylka sága, astá je kudlanka nábožná, modrásek a 
srpice. V posledních letech probíhá na t chto stanovištích sukcese teplomilného hmyzu                  
z evropského jihovýchodu – žlu ásek tolicový, masa ka balkánská. Tekoucí vody pat í do 
pásma pstruhového, v tší potoky do lipanového, na dolních tocích s p echody do parmového 
pásma. Vodote e v okolí zám ru náleží do kaprového pásma. 
 
Na území ORP B eclav se nachází rozsáhlejší lesní plochy zejména v údolní niv  Dyje, a to 
lesy listnaté. V jižní ásti jde o komplex lužních les , které jsou periodicky v jarním období 
zaplavovány, po vodohospodá ských úpravách se toto d je ízen  prost ednictvím kanál  se 
stavidly. Rozd lení les  je nerovnom rné, nacházejí se zde katastry tém  bezlesé i s 
lesnatostí p es 50%. Pr rná lesnatost je mírn  pod  pr rem R i kraje. Nadpolovi ní 
podíl mají lesy zvláštního ur ení, zejména lesy významné pro uchování biodiverzity. Podle 
druhového složení jsou tém  polovina les  doubravy. 
 
Areál zem lského družstva, ve kterém bude provozován zám r, je tvo en pouze 
zpevn nými plochami a tudíž se zde nevyskytuje žádná vegetace ani živo ichové. Areál je 
oplocen. Areál pouze obklopuje z východní a jižní ásti interak ní prvek (sou ást místních 
ÚSES), který by m l mít podobu solitérní a liniové zelen , kterou p edstavuje travnatý pás 
podél oplocení areálu.  

Pro zájmové území nebylo nutné provád t biologický pr zkum. Výskyt zvlášt  chrán ných 
druh  rostlin a živo ich  v areálu se nep edpokládá. 

 
 
C. 2. 7. Krajina 

írodní charakteristika 
Zvlášt  chrán ná území, území p írodních park , významné krajinné prvky, ani prvky ÚSES 
ve smyslu zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní, se v míst  zám ru ani v bližším okolí 
nevyskytují. Ty jsou soust ed ny do blízkosti eky Dyje, která je vzdálena od zám ru 2,2 km 
západním sm rem. 

Reliéf území odpovídá geomorfologické charakteristice podcelku Dyjsko-moravská niva. Jde 
o plochý reliéf ní nivy. V širším území lze vysledovat narušení vzniklé lidskou inností 
poddolování. V d sledku toho dochází k nepravidelnostem v reliéfu krajiny vzniklým poklesy.  

evážnou ást území ORP B eclav tvo í rovinaté území ní nivy Dyje a Moravy s 
nadmo skou výškou v rozmezí 160-180 m n.m. Byla utvá ena zejména širokou ní nivou 
dolních tok eky Dyje a Moravy, kon ící jejich soutokem. K severu pokra uje krajinou rovin, 
a na hranicích ORP p echází do krajiny plošin a pahorkatin. Mezi Poštornou a Valticemi se 
nachází krajina vátých písk .  

Ráz krajiny v širším okolí zám ru výrazn  ovlivnilo vybudování soustavy vodních d l Nové 
Mlýny pod Pavlovskými vrchy s celkovou rozlohou vodní plochy 3 232 ha. Práv  Lednické 
rybníky, Jaroslavické rybníky, prost ední (V stonická) novomlýnská nádrž nebo lužní lesy v 
oblasti soutoku Dyje a Moravy pat í mezi nejvýznamn jší lokality pro hnízd ní vodního 
ptactva. 

Z hlediska ekologické stability p edstavuje sledovaná oblast území s nízkou ekologickou 
stabilitou, kde p evažují zem lsky intenzivn  využívané plochy, plochy zastav né a území 
technické infrastruktury.  

Významné krajinné dominanty se v blízkém okolí uvažovaného zám ru nenacházejí. 
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Obr. . 25: Pohled na krajinu – ortho snímek 

 
 
Kulturní charakteristika 

V sou asnosti je krajina v okolí areálu siln  zkulturn ná. P evládají intenzivn  
obhospoda ované zem lské kultury, dále plochy zm né t žební inností, zastav ná 
území obcí a m st, se kterými souvisí p ítomnost dalších technických struktur jako jsou 
silni ní a železni ní komunikace.   

Estetická kvalita zájmové oblasti, kde bude provozován zám r, již byla narušena stávajícím 
areálem ZD. Areál MND a.s. obklopuje z východní a jižní ásti interak ní prvek (sou ást 
místních ÚSES), který tvo í  travnatý pás podél oplocení areálu a solitérní d eviny v okolí. 
Zám r je dle platného územního plánu obce vymezen na ploše výroby a technických 
za ízení (dle funk ního využití slouží pro umíst ní provozoven pr myslové a zem lské 
výroby, výrobních služeb a technického za ízení) a je tedy v souladu s ÚP.  

Vlastní zastav né území obce Ladná je dnes v centru pom rn  souvisle zastav no 
rodinnými domy, s n kolika prolukami a volnými zainvestovanými pozemky vhodnými pro 
výstavbu. Nová obytná zástavba je tudíž plánována mimo zastav né území.  

Nejbližší obytný d m je vzdálen cca 250 m od posuzovaného zám ru. Souvislá obytná 
zástavba obce Ladná je od zájmového území vzdálena cca 600 m a tvo í ji p evážn  rodinné 
domy. 
 
Historie obce Ladná 
Obec Ladná vznikla ve st edov ku n meckou kolonizací krátce p ed rokem 1220, 
pravd podobn  v souvislosti se založením Podivína. O obci nalezneme první zmínky                    
v listinách již z roku 1270, kdy se psal Old ich z Lanštorfa; pravd podobn  již tehdy zde 
existoval hrádek. Obec se podle osobního jména Reinprecht p vodn  jmenovala 
Reinprechsdorf; další názvy: 1334 Reinbrechtesdorf, 1355 Remprechtsdorf, 1373 
Ramprechtzdorf, 1400 Rympersdorf, 1581 Lanštorf, 1850 Rampersdorf a Lanštorf, 1950 
Ladná.  

Do po átku 16.století náležel Lanštorf k panství podivínskému, pak p ešel pod panství 
eclavské. Zna  trp l za válek v 17. století, v kv tnu 1605 bo kajovci vypálili obec, 

mnoho lidí zabili a odvedli do zajetí. Velmi utrp la obec škody za stavovského odboje v roce 
1619, kdy byla vyplen na císa skými vojsky; další pohromy doznala v letech 1645 a 1663. 
Citeln  se obce dotkly vpády francouzských vojsk v roce 1805 a 1809, zle zde ádila i 
cholera v letech 1831,1855 a 1866. Od roku 1859 obec administrativn  p íslušela                        
k soudnímu okresu b eclavskému, v letech 1938 - 45 k soudnímu okresu hodonínskému,                 
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po roce 1945 op t k B eclavi. Od roku 1976 byla spolu se Širokým dvorem p ím stskou ástí 
eclavi. Od 1.7.2006 je Ladná op t samostatnou obcí.  

Farou Ladná odedávna pat ila k farnosti podivínské. V Ladné byl kostel sv. Archand la 
Michaela postaven v roce 1912, na tzv."hrubé" mše se však až do roku 1955 chodívalo               
do  
Podivína. Kaple sv. Michala uprost ed vesnice byla postavena v roce 1849, je vyzdobena 
plastickou štukovou výzdobou. U domu .p. 192 je kaple sv. Vendelína z konce 18.století.  
Ladná m la odedávna zem lský charakter, obyvatelstvo se zabývalo zejména polním 
hospoda ením /p stování zeleniny a ovocná ství/a chovem hov zího dobytka. Byl zde taky 
jeden z nejv tších mlýn  v širokém okolí, který se p ipomíná již v 13.století.  V roce 1950 
vzniklo v rámci kolektivizace JZD, které se po átkem devadesátých let 20.století rozpadlo.              
V sou asné dob  pracuje v obci n kolik soukromých zem lc  a rozvíjí se podnikání i                     
v jiných oborech.  

Sv j tradi ní vzhled již obec dávno ztratila. Z památek lidového stavitelství se do dnešní 
doby dochovaly jen zbytky, bohatá štuková výzdoba hostince U Zem ík  byla necitliv  
zni ena v roce 1986. Sv j vzhled zm nilo i okolí obce. Došlo k vykácení v tšiny ovocných 
sad , které byly pro obec charakteristické až do šedesátých let 20.století. 

 

Nemovité kulturní památky:  
v obci se nachází tyto prohlášené kulturní památky evidované v Úst edním seznamu 
kulturních památek eské republiky: 

- kostel Archand la Gabriela, .rejst íku 38998 / 7-7131 - novorománský cihlový kostel z let 
1911-1912. P edstavuje ojedin lé a nezam nitelné dílo charakteristické pro dobu panování 
Jana II. z Lichtenšt jna. 

- kaple sv. Michala, .rejst íku 20216 / 7-1332 – z roku 1849 

- výklenková kapli ka - poklona sv. Vendelína, .rejst íku 16031 / 7-1333 - z 2. poloviny 18. 
stol. Stojí v par íku na k ižovatce u místa zvaného Rasovna. 

- boží muka, .rejst íku 20625 / 7-1334 - z p elomu 18. a 19. stol. Stojí u nadjezdu poblíž 
železni ní zastávky. 

Zám rem nebudou dot eny nemovité kulturní památky.  

 
Do severozápadního okraje katastrálního území Ladná zasahuje krajinná památková zóna 
Lednicko-valtický areál (která byla vyhláškou z roku 1992 Sb. prohlášena krajinnou 
památkovou zónou). V roce 1996 byla prohlášena za sou ást sv tového kulturního d dictví 
UNESCO. Rozloha 200 km2 jej adí mezi nejv tší lov kem koncep  upravené areály             
v Evrop . Vznikal v pr hu 17. až 20. století na panství rodu Liechtenstein . Krom  
barokního zámku ve Valticích a novogotického zámku v Lednici, se zde nachází množství 
cenných historických staveb usazených v parkové krajin  upravené podle princip  
romantického krajiná ství. Najdeme zde nap íklad Apollon v chrám, Belveder, Hrani ní 
záme ek, chrám T í grácií, Jan v hrad, kaple sv. Huberta, Lovecký záme ek, Minaret, 
Obelisk, Rybni ní záme ek nebo záme ek Pohansko.  

Historické jádro m sta Valtic je m stskou památkovou zónou i s ochranným pásmem.  

Na území Lednicko – valtického areálu jsou dv  národní nemovité kulturní památky – 
Lednický a Valtický zámek. 
Zám r (areál ZD) leží mimo tuto krajinnou památkovou zónu (je vzdálen cca 7 km). 
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Území s archeologickými nálezy  
Území, na kterém se obec nachází, bylo osídleno již v prav ku; potvrzují to archeologické 
nálezy. P ímo z území obce pochází kostrový hrob kultury se zvoncovitými poháry, žárový 
hrob lužické kultury a etn jší nálezy kultury ún tické. Ty napovídají, že zde bylo na po átku 
doby bronzové rozsáhlejší sídlišt . Ve trati "Kerchovy" bylo zjišt no sídlišt  z doby ímské,              
v mlýnském náhonu byly získány doklady o osídlení z doby kultury laténské a 
staroslovanské. 

Katastrální území Ladná je z hlediska archeologického považováno za území 
s archeologickými nálezy dle § 22 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i               
v platném zn ní.  

Vzhledem k tomu, že v rámci realizace zám ru nedojde k žádným zemním pracím, nebudou 
narušeny archeologické situace. 
 

Turismus 
Obec Ladná je tiché a klidné místo na jihu Moravy. Ladná pat í do regionu Podluží, kde se 
doposud udržují lidové tradice a  zárove  je místem, které  se rychle rozvíjí. Ladnou by 
nem li vynechat zejména p íznivci p ší turistiky a cykloturistiky, protože je to ideální místo 
pro vstup do Lednicko-valtického areálu, kulturní památky v seznamu UNESCO.  
 

Území hust  zalidn ná 
Obec Ladná (n mecky Rampersdorf) leží na jihu Moravy severn  od okresního m sta 

eclavi. Administrativn  náleží do okresu B eclav v Jihomoravském kraji. Vznikla 1.7. 2006 
osamostatn ním se od B eclavi, k níž náležela od 1. srpna 1976. Katastrální území obce má 
vým ru 1 005,9 ha. Je zde evidováno 13 ulic a 492 adres.  

   
C. 2. 8. Hluková situace 
Na hlukovém pozadí u nejbližšího chrán ného venkovního prostoru staveb a chrán ného 
venkovního prostoru má nejvýznamn jší podíl dopravní hluk vyvolaný silni ní dopravou na 
silnicích III/00221, II/425, dálnici D2 a místních komunikacích. 

Stacionární zdroje hluku 
Stávající hluková zát ž posuzované lokality ze všech stacionárních zdroj  hluku umíst ných 
v posuzované lokalit  byla zmapována formou m ení. M ení bylo provedeno v denní dob . 
Z m ení hluku v mimopracovním prost edí byl zpracován protokol F-115/11, který je 
sou ástí hlukové studie. 
Tabulka . 15:  Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,8h (dB) ze všech stacionárních 
zdroj  hluku umíst ných v posuzované lokalit  

íslo m ícího místa  
DENNÍ DOBA 

1 2 

hladina ak. tlaku LAeq,8h [dB] 42,9 40,1 
 

Poznámka k tabulce: Nam ené hodnoty LAeq,8h jsou reprezentativní pro nejhlu jších 8 po sob  
jdoucích hodin v denní dob . 

Všechny hodnoty LAeq,T byly m eny ve specifických asových intervalech, kdy byl hluk z dopravy a 
jiných zdroj  hluku nesouvisejících s m enými zdroji hluku snížen na minimum. 

ící body jsou popsány v tabulce . 24 a zobrazeny v obrázku .27.  
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Dopravní hluk 
V kalibra ním bodu . 6 (viz obr. . 27) bylo provedeno m ení hluku ze silni ní dopravy, 
v pr hu kterého bylo sou asn  provedeno s ítání dopravy na silnici III/00221 a provedena 
kalibrace výpo tového modelu. Nam ená hodnota spolu se zaznamenanou dopravní 
frkventovaností v dob  m ení je uvedena v následující tabulce. 

Tabulka . 16: Po et pr jezd  vozidel v dob  m ení hluku ze silni ní dopravy a nam ená 
hodnota hladiny akustického tlaku 

po et pr jezd  vozidel za 60 minut 
silnice 

osobní nákladní celkem 
nam ená a vypo tená 

hodnota LAeq,T (dB) 

III/00221 180 4 184 59,0 
 
 
C. 3. Celkové zhodnocení kvality životního prost edí v dot eném území 
z hlediska jeho únosného zatížení 
Zám r je situován v zastav ném území, na funk ních plochách vymezených územním 
plánem jako území výroba, technická za ízení. 

Zám r bude realizován v území mimo obytnou zástavbu. Nejbližší obytnou zástavbu 
k zám ru tvo í zástavba obce Ladná vzdálená cca 500 m od zám ru. 

V sou asnosti je krajina v okolí areálu siln  zkulturn ná. P evládají intenzivn  
obhospoda ované zem lské kultury, dále plochy zm né t žební inností, zastav ná 
území obcí a m st, se kterými souvisí p ítomnost dalších technických struktur jako jsou 
silni ní a železni ní komunikace. Estetická kvalita zájmové oblasti, kde bude provozován 
zám r, již byla narušena stávajícím areálem zem lského družstva. 

Zám r nezasahuje do žádného zvlášt  chrán ného území,  ani na území p írodního parku, i 
do soustavy Natura 2000. 

Památné a významné stromy nejsou na plochách dot ených zám rem ani v jejich blízkosti 
registrovány. 

Významné krajinné prvky se v míst  zám ru nenacházení ani nebudou zám rem dot eny. 
Zám r se nachází v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru, ostatní prvky ÚSES 
nebudou dot eny. Krajina v zájmovém území je velmi siln  antropogenn  ovlivn na. 

Zám rem nebude dot ena zem lská p da ani lesní pozemky i jejich ochranné pásmo.  

V míst  zám ru se nenachází d eviny rostoucí mimo les ani žádné zvlášt  chrán né druhy 
rostlin a živo ich . 

Posuzovaná lokalita pat í mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Stávající imisní situace 
je ovliv ována p edevším emisemi z dopravy po místních komunikacích, z obslužné dopravy 
v areálu a dálkovým p enosem z velkých pr myslových zdroj .  

Dominantním zdrojem hluku je v posuzované lokalit  dopravní hluk vyvolaný silni ní 
dopravou na silnicích III/00221, II/425, dálnici D2 a místních komunikacích. 

ešené území se nachází v Chrán né oblasti p irozené akumulace vod (CHOPAV) a ve 
zranitelné oblasti. Zdroje pitné vody ani ochranná pásma vodních zdroj  se v míst  zám ru 
ani jeho okolí nenacházejí. 

V hodnoceném území, ani v jeho blízkosti se nevyskytuji žádné vodní toky, ani vodní plochy. 
ešené území spadá do oblasti povodí Dyje, íslo hydrologického po adí 4-14-01-001. 

Zám r se nenachází v záplavovém území. 
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Ochranná pásma vodních zdroj  nebudou dot ena. P írodní zdroje se v míst  zám ru 
nenacházejí.  

Zám r je situován v chrán ném ložiskovém území Ladná.  

Katastrální území Ladná lze považovat za území archeologického zájmu. 

V dot eném území nejsou známy žádné extrémní pom ry. 

 

D. Údaje o vlivech zám ru na ve ejné zdraví a na životní prost edí 

D. I. Charakteristika p edpokládaných vliv  zám ru na obyvatelstvo a životní 
prost edí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

D. I. 1. Vlivy na obyvatelstvo, v etn  sociáln  ekonomických vliv   
Tato kapitola shrnuje záv ry hodnocení vlivu zám ru z hlediska možných zdravotních rizik, 
které bylo vypracováno držitelem osv ení odborné zp sobilosti pro oblast posuzování 
vliv  na ve ejné zdraví (Mgr. Denisou Pelikánovou). Hodnocení vlivu zám ru na ve ejné 
zdraví je samostatnou p ílohou oznámení . 5. 
 

Chemické škodliviny, prach 
Zdrojem emisí do ovzduší z posuzovaného zám ru bude samotný provoz biodegrada ní 
plochy. Biodegrada ní plocha není opat ena žádným výduchem, ve kterém by bylo možno 
stanovit koncentraci zne iš ujících látek. 

Z biodegrada ní plochy budou unikat zbytkové emise t kavých organických látek (dále 
VOC). Emise VOC závisí na zastoupení jednotlivých látek v kontaminovaném materiálu, 
jejich tenzi par a na klimatických podmínkách v dané lokalit  (p edevším na teplot ). T kavé 
složky ropných produkt  se budou uvol ovat p i b žné teplot  zejména v po áte ných fázích 
procesu, po navezení kontaminovaného materiálu a p i p ekopávání zeminy. Emise VOC 
nelze v sou asné dob  kvalifikovan  odhadnout, proto nebyly v rozptylové studii uvažovány.  

i biodegradaci budou emise škodlivin minimalizovány tím, že dekontaminovaný materiál je 
udržovaný ve vlhkém stavu (vlhkost kontaminovaných odpad  by se m la pohybovat  
nad 30 hm. %). Manipulace se zeminou bude provád na v dob  vhodných klimatických 
podmínek.  

Dalším zdrojem emisí z posuzované technologie bude také p eprava a manipulace  
s odpadem. Jedná se p edevším o manipulaci materiálu od zavážení materiálu  
na biodegrada ní plochu, p es p ehrnování odpad  až po jejich odvoz. Pro výpo et emisí z 
dopravy bylo uvažováno s intenzitou 30 pr jezd  nákladních vozidel za den. V no ní dob  
nebude doprava realizována. Dále byly v rozptylové studii uvažovány emise z dopravy 
nákladních vozidel a naklada e v areálu dekontamina ního st ediska. 

Podkladem pro hodnocení možné inhala ní expozice v dané lokalit  byla rozptylová studie, 
resp. výstupy imisního disperzního modelu SYMOS. Na základ  p edpokládaného 
emitovaného množství a ú ink  byly vybrány následující modelové látky: prašný aerosol 
frakce PM10, oxid dusi itý a benzen. 

Ro ní imisní p ísp vky prašného aerosolu frakce PM10 z obslužné dopravy a mechanism   
dekontamina ního st ediska Ladná u B eclavi budou v blízké obytné zástavb  dosahovat 
ádov  nejvýše desetitisícin g/m3.  
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Zjišt né p ísp vky k denní imisní koncentraci se budou dle modelového výpo tu pohybovat 
maximáln  v úrovni setin až desetin g/m3. P ísp vky k denní imisní koncentraci jsou 
relativn  nízké, ale vzhledem k závažnosti ú ink  prašného aerosolu na zdraví, je nutné v co 
nejvyšší mí e minimalizovat emise tuhých zne iš ujících látek do ovzduší vhodnými 
technickými a organiza ními opat eními tak, aby nebyl zjišt ný imisní p ísp vek v zájmové 
lokalit  významn ji navyšován dalšími zdroji emisí v etn  sekundární prašnosti. 

Samotné p ísp vky ze zám ru nep ekra ují doporu ené hodnoty AQG dle WHO pro  ro ní 
(20 g/m3) ani pro 24 hodinové koncentrace (50 g/m3).  

Imisní situace p ímo v posuzované lokalit  není trvale sledována. Pozadí denních i ro ních 
koncentrací PM10 na reprezentativní m ící stanici v Mikulov  (Sedlec) by na základ  
informací Sv tové zdravotnické organizace již mohlo být v sou asné dob  spojeno s mírn  
zvýšenými riziky pro obyvatelstvo podobn  tak jako na ad  dalších míst v eské republice. 

Vypo tené pr rné ro ní imisní p ísp vky suspendovaných ástic frakce PM10 
z posuzovaného zám ru jsou ale nízké. Nep edstavují tak významn jší zvýšení stávající 
imisní zát že prašným aerosolem v zájmové lokalit  a v souvislosti s tím ani zm nu 
sou asné míry ú ink  na zdraví obyvatel (demonstrovanou teoretickým výpo tem výskytu 
vybraných ukazatel  nemocnosti). 

Ro ní imisní p ísp vky oxidu dusi itého z provozu obslužné dopravy a mechanism   
dekontamina ního st ediska po rozší ení kapacity se budou u obytné zástavby pohybovat 
v ádu tisícin g/m3. P ísp vky k hodinové imisní koncentraci budou dosahovat maximáln  
1,66–3,12 g/m3. 

Tyto imisní p ísp vky nep ekra ují doporu enou sm rnou hodnotu dle WHO pro hodinovou 
maximální koncentraci (200 µg/m3) ani pro ro ní koncentraci (40 µg/m3) - i p i zapo ítání 
zjišt ného imisního pozadí. Vypo tené imisní p ísp vky oxidu dusi itého z posuzovaného 
zám ru jsou vzhledem k p edpokládané celkové imisní situaci nízké a nep edstavují tak 
významn jší zvýšení zdravotních rizik u exponovaných osob.  

S benzenem je spojeno riziko karcinogenního p sobení, proto byla provedena 
charakterizace rizika této látky z hlediska tohoto ú inku. Z teoretického výpo tu míry 
pravd podobnosti zvýšení výskytu karcinom  nad b žný výskyt v populaci (tzv. ILCR) pro 
inhala ní expozici benzenu vyplývá, že p i p edpokládané imisní poza ové koncentraci, by 

ísp vek individuálního celoživotního rizika inil 7 p ípad  na milión celoživotn  
exponovaných osob – to je v rozmezí úrovn  p ijatelného rizika. Dle výpo tu se tato míra 
pravd podobnosti rozší ením kapacity posuzovaného dekontamina ního st ediska nezm ní. 
Zjišt ný p ísp vek ILCR ze zám ru bude o 4 až 5 ád  nižší, než je doporu ená úrove  

ijatelného rizika (10-6).   

Hluk 
Podkladem k hodnocení expozice jsou výpo ty hlukové studie. Nejbližší chrán ný venkovní 
prostor a chrán ný venkovní prostor staveb je umíst n jihozápadn  od zám ru. Hluková 
zát ž byla modelována pro p t výpo tových bod  situovaných u stávající zástavby.  

Zdrojem hluku v posuzovaném areálu dekontamina ního st ediska jsou stacionární zdroje 
hluku (kalové erpadlo, cisterna ( erpadlo), kolový naklada ) a dopravní hluk vyvolaný 
vozidly zajiš ujícími dopravní obslužnost zám ru.  

Na hlukovém pozadí v zájmové lokalit  má nejvýznamn jší podíl dopravní hluk vyvolaný 
silni ní dopravou na silnicích III/00221, II/425, dálnici D2 a místních komunikacích. 

Pro výpo ty byl použit program „Hluk+, Verze 7.12 Profi - Výpo et dopravního a 
pr myslového hluku ve venkovním prost edí“. V rámci akustické studie byl vyhodnocen hluk 
z provozu zám ru (tj. ze stacionárních zdroj  hluku) a hluková zát ž z navazující dopravy 
pro denní dobu. Pro možnost posouzení vlivu zám ru na hlukovou situaci v lokalit  byla 
vy íslena i tzv. nulová varianta, tedy stav k roku 2012 provoz dekontamina ního st ediska 
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dle stávající kapacity. K tomuto stavu je následn  porovnána aktivní varianta zám ru 
(rozší ení st ediska).  

Celkové vypo tené hladiny hluku (ze stacionárních zdroj  a obslužné dopravy) dosahují dle 
modelového výpo tu v nulové variant  u obytné zástavby v okolí st ediska úrovn  LAeq 40,5 
až 43,2 dB. Po realizaci zám ru lze o ekávat celkové hladiny hluku v úrovni 40,7 až 43,7 dB.  

Nár sty hladin hluku po rozší ení kapacity areálu dekontamina ního st ediska se 
edpokládají o + 0,2 dB a + 0,5 dB v bodu . 5 a 1 a o + 1,5 dB v bodu . 4. Vyšší nár st lze 
ekávat v bod . 2 a 3 (zástavba v ulici Mlýnská), a to o + 2,3 dB a + 2,2 dB. 

Obecn  lze konstatovat, že hluk z provozu areálu a navazující obslužné dopravy bude 
vnímán subjektivn . Vnímání hluku m že ovliv ovat umíst ní obytné zástavby vzhledem 
k poloze areálu a dopravním trasám a dále také vztah, který k n mu konkrétní osoba 
zaujímá. Také záleží na konkrétní situaci (zp sobu v trání, využívání venkovních prostor 
k odpo inku a relaxaci apod.). U hlukové zát že lze za vnímatelnou ozna it zm nu hladiny 
hluku okolo 3 dB. 

Ze srovnání výskytu nep íznivých ú ink  na zdraví p i r zné intenzit  hlukové zát že 
z provozu automobilové dopravy a vypo tených hladin akustického tlaku A vyplývá, že 
zjišt né hladiny hluku v nulové variant  i po plánovaném rozší ení dekontamina ního 
st ediska dosahují celkových hladin hluku, které by u v tšiny populace nem ly mít negativní 
vliv na pohodu a zdraví. 

Skute nou situaci z hlediska hlukové zát že v dot ené lokalit  je možné ov it p ímým 
ením p i provozu posuzovaného zám ru.  

 
Faktory pohody, sociáln  ekonomické vlivy 
V rámci areálu dekontamina ního st ediska budou u navážených odpad  snižovány jejich  
rizikové vlastnosti, což je p ínosné z hlediska ochrany životního prost edí, resp. zdraví lidí. 
Zp sob dalšího nakládání s upravenými odpady bude ur en po zhodnocení nebezpe ných 
vlastností odpad  dle platné legislativy – odpady budou p edávány pro další využití (na 
povrchu terénu) nebo k odstran ní (pro p íjem na skládku p íslušné kategorie). 

Biotechnologie, které jsou využívány, jsou ov eny a schváleny Státním zdravotním ústavem 
a MZ R. Používané mikroorganismy nevykazují patogenní ú inky, z hlediska ochrany 
ve ejného zdraví nep edstavují zdravotní rizika. 

Navržená technologie má p i standardním a správném provozu p edpoklady, že nebude 
významn jším zdrojem pachových látek. K nárazovému uvol ování pachových látek m že 
docházet p edevším p i navážce a p ehrnování odpad  (zejména v po áte ních fázích 
biodegrada ního procesu).  

Emise pachových látek i prašnosti lze ú inn  minimalizovat vhodným technologickým 
postupem biodegradace a technickými a organiza ními opat eními (udržování 
dekontaminovaného materiálu ve vlhkém stavu, manipulace se zeminou a stavební sutí 
v dob  vhodných klimatických podmínek, aj.) 

Vzhledem k tomu, že p evažující vítr v posuzované lokalit  je severozápadní, nem l by 
posuzovaný zdroj za b žných rozptylových podmínek obt žovat okolní obyvatele 
nadm rným zápachem. Pokud by se b hem provozu zjistilo, že pachové látky jsou 
uvol ovány ve významn jších množstvích a obt žují obyvatele v okolí, budou muset být 
realizována další opat ení ke snížení t chto emisí. 

Provoz zám ru bude organiza  zabezpe en zp sobem, který bude omezovat narušení 
faktor  pohody - v no ních hodinách nebude zám r provozován, veškerá p eprava bude 
uskute ována v denní dob .  
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U hodnocení narušení faktor  pohody je nutné p ihlédnout také k psychickým faktor m. 
Obecn  lze konstatovat, že ur itým problémem p i provozu takovéhoto typu za ízení m že 
být subjektivní pocit ohrožení, vyvolaný charakterem innosti a umíst ním za ízení. V tomto 

ípad  by k utlumení tohoto vlivu mohla významn  p isp t skute nost, že biodegrada ní 
plochy jsou již v dané lokalit  provozovány od roku 1995, navíc stávající areál i zám r je 
situován zcela mimo obytnou zástavbu.  

D. I. 2. Vlivy na zam stnance 
i b žném provozu se nep edpokládá negativní vliv na zam stnance. 

Biotechnologie, které jsou využívány, jsou ov eny a schváleny Státním zdravotním ústavem 
a MZ R. Používané mikroorganismy nevykazují patogenní ú inky, z hlediska ochrany 
ve ejného zdraví nep edstavují zdravotní rizika. 

Provoz zám ru musí respektovat požadavky dané legislativními p edpisy v oblasti ochrany 
zdraví zam stnanc  p i práci a spl ovat nároky kladené na pracovišt  a sanitární za ízení.  

i práci musí pracovník dodržovat pracovní postupy, bezpe nostní p edpisy, zásady 
hygieny práce.  

Zásady bezpe nosti práce v dekontamina ním st edisku Ladná: 
Vedoucí  plochy i externí pracovníci, kte í jsou najímáni podle pot eby, jsou seznámeni s 
provozním ádem  a s bezpe nostními požadavky provozu. 

Pracovník musí pracovní úkony provád t v pracovním od vu s použitím pom cek pro osobní 
ochranu - obuv, rukavice atp. P i práci je povinen po ínat si tak, aby nedošlo k ohrožení 
zdraví jeho, p ípadn  jiných pracovník . 

Pracovník je povinen dodržovat provozní ád a pracovní povinnosti. P ed nástupem do práce 
a v pr hu sm ny nesmí požívat alkoholické nápoje. 

Za bezpe nost práce p i provozování za ízení ( erpadel, transportu, kultivátor , elektrických 
za ízení atp.) pln  zodpovídá majitel t chto za ízení, který zabezpe í proškolení obsluhy. 
  

 
 
 

D. I. 3. Vlivy na ovzduší a klima 
Zp sob výpo tu: 
Hodnocení vliv  na ovzduší pro zám r vychází z modelových výpo  rozptylové studie 
(p íloha oznámení . 4) -  výpo tu p ísp vk  imisních koncentrací (maximálních hodinových, 
maximálních 24 - hodinových a pr rných ro ních) vybraných zne iš ujících látek – PM10, 
NO2,  benzen ze zdroj , které vzniknou b hem provozu zám ru. 

Výpo ty maximálních i pr rných ro ních imisních koncentrací byly provedeny podle 
metodiky SYMOS´97 – Systém modelování stacionárních zdroj , kterou vydal HMÚ Praha. 
K vlastnímu výpo tu byla použita verze výpo etního programu 2006. 

Metodika zahrnuje korekce na vertikální lenitost terénu, po ítá se stá ením a zvyšováním 
rychlosti v tru s výškou a p i výpo tu pr rných koncentrací a doby p ekro ení bere 
v úvahu rozložení etností sm ru a rychlosti v tru. Výpo ty se provád jí pro p t t íd stability 
atmosféry (tj. 5 t íd schopnosti atmosféry rozptylovat p ím si) a 3 t ídy rychlosti v tru.  

Výpo et imisních charakteristik byl proveden v husté geometrické síti referen ních bod  (sí  
je zobrazena v rozptylové studii). Parametry sít  byly zvoleny tak, aby sí  pokrývala nejbližší 
obytnou zástavbu v okolí posuzovaného zám ru. Výpo et v síti byl proveden pro výšku 1,5 
metru (výška dýchací zóny lov ka). 
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Rozptylová studie byla po ítána také pro 5 výpo tových bod  mimo sí . Body mimo sí  byly 
zvoleny tak, aby reprezentovaly nejbližší obytnou zástavbu. Výpo et byl proveden pro výšku 
horní ímsy u zvolených objekt . 

Obr. . 26: Znázorn ní umíst ní 5 referen ních bod  mimo sí  použitých v rozptylové studii 
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Vypo tené imisní p ísp vky koncentrací posuzovaných škodlivin 
Výpo et rozptylové studie pro emise oxid  dusíku, tuhých zne iš ujících látek, benzenu a 
pachových látek byl proveden p ísp vkovým zp sobem. 

Stávající hodnoty imisních koncentrací benzenu, NO2, PM10 p ímo v posuzované lokalit  
nejsou známy. Stávající stav je prezentován hodnotami imisních koncentrací uvedenými 
v kapitole . C.2.1. 

a) V referen ních bodech mimo sí   
Tabulka . 17: ísp vek zám ru k imisním koncentracím zne iš ujících látek 
ve výpo tových bodech mimo sí   

Benzen NO2 PM10 
Výpo tový 

bod cmax 
[ g/m3] 

cr 
[ g/m3] 

cmax 
[ g/m3] 

cr 
[ g/m3] 

c24-hod 
[ g/m3] 

cr 
[ g/m3] 

1 0,33596 7E-05 3,12365 0,0007 0,10485 0,00016 

2 0,16796 1,8E-05 1,75951 0,00022 0,05444 4,9E-05 

3 0,21215 2,9E-05 2,11087 0,00032 0,06761 7,3E-05 

4 0,15563 2E-05 1,66019 0,00024 0,05145 5,1E-05 

5 0,15602 1,4E-05 1,66215 0,00018 0,051 4E-05 

limit nest. 5,0 200 40 50 40 
Vysv tlivky k tabulce: 

cr ísp vek k pr rné ro ní imisní koncentraci zne iš ujících látek ve výpo tovém 
bod  mimo sí  

cmax  maximální hodnota p ísp vk  k hodinovým imisním koncentracím benzenu a NO2 
ve výpo tovém bod  mimo sí    

cmax-24-hod maximální hodnota p ísp vk  k 24-hodinovým imisním koncentracím PM10 
ve výpo tovém bod  mimo sí    

Podrobné výpisy výpo  jsou v p ílohách rozptylové studie, kde jsou uvedeny p ísp vky 
imisních koncentrací benzenu, NO2 a PM10 ve všech výpo tových bodech p i r zných 
pov trnostních podmínkách (p i r zné t íd  stability po así a rychlosti v tru).  

Ve všech referen ních bodech jsou tato maxima dosahována p i špatných rozptylových 
podmínkách za silných inverzí a slabého v tru. S rostoucí rychlostí v tru vypo tené 
koncentrace zna  klesají. 

Za b žných rozptylových podmínek jsou koncentrace n kolikanásobn  nižší než p i inverzích 
a v p ípad  normálního a labilního teplotního zvrstvení a rychlého rozptylu m že být tento 
rozdíl až ádový. 

Ve skute nosti se tyto maximální hodnoty koncentrací mohou vyskytovat pouze n kolik 
hodin nebo dní v roce, v závislosti na etnosti výskytu inverzí a v trné r žici pro 
posuzovanou lokalitu. Proto jsou pro posouzení vhodn jší ro ní koncentrace zne iš ujících 
látek, p i jejichž výpo tu je použita i v trná r žice. 
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b) V geometrické síti referen ních bod  
Tabulka . 18: ísp vek k imisním koncentracím zne iš ujících látek  
v síti referen ních bod  

Zne iš ující látka 
Benzen  NO2  PM10   

cr [µg/m3] cmax [µg/m3] cr [µg/m3] c24-hod [µg/m3] cr [µg/m3] 
Vypo tený  

ísp vek 0 – 0,00005 0 – 3,0 0 – 0,0005 0 – 0,1 0 – 0,0001 

% z limitu 0 – 0,001 0 – 1,5 0 – 0,00125 0 – 0,2 0 – 0,00025 
Limit 5 200 40 50 40 

Vysv tlivky k tabulce: 

cr ísp vek k pr rné ro ní imisní koncentraci zne iš ujících látek v síti referen ních bod  

cmax maximální hodnota p ísp vk  k hodinovým imisním koncentracím NO2 v síti referen ních 
bod    

c24-hod  maximální hodnota p ísp vk  k 24-hodinovým imisním koncentracím PM10 v síti 
referen ních bod   

Grafické znázorn ní vypo tených p ísp vk  imisních koncentrací NO2 (maximálních 
hodinových a pr rných ro ních), PM10 (maximálních 24-hodinových a pr rných 
ro ních) a benzenu (pr rných ro ních) ve form  izolinií je sou ástí p ílohy rozptylové 
studie. 
V kapitole . C.2.1 jsou uvedeny hodnoty imisních koncentrací benzenu nam ené v roce 
2010 na stanici . 1545 Brno - st ed (pr rná ro ní hodnota 1,3 g/m3).  

Hodnoty imisních koncentrací NO2 nam ené v roce 2010 na stanici . 1135 Mikulov  
- Sedlec jsou uvedeny výše v textu. Nejvyšší hodinová imisní koncentrace NO2 nam ená 
v roce 2010 byla stanovena na 79,6 g/m3 (26. 1.), 98% Kv = 40,4 g/m3. Pr rná ro ní 
hodnota koncentrace NO2 byla stanovena na 12,6 g/m3.  

Hodnoty imisních koncentrací PM10 nam ené v roce 2010 na stanici . 1135 Mikulov  
- Sedlec jsou uvedeny výše v textu. V roce 2010 byla nam ena nejvyšší 24-hodinová imisní 
koncentrace PM10 144,2 g/m3 (24. 1.), 98% Kv = 68,6 g/m3. Hodnota  
36. nejvyšší nam ené 24-hodinové koncentrace (imisní limit p ipouští p ekro ení hodnoty 50 

g/m3 35x za rok) v roce 2010 byla 47,4 g/m3 (10. 10.). V roce 2010 byl p ekro en 
stanovený 24-hodinový imisní limit 31x, hodnota 24-hodinového imisního limitu zvýšená o 
mez tolerance byla p ekro ena 31x. Pr rná ro ní hodnota koncentrace PM10 byla 
stanovena 24,6 g/m3. 
 

Imisní limity vybraných zne iš ujících látek 
Imisní limity jsou stanoveny na ízením vlády . 597/2006 Sb.. Hodnoty imisních limit  jsou 
vyjád eny v g.m-3 a vztahují se na standardní podmínky – objem p epo tený na teplotu 
293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa. 

Tabulka . 19: Imisní limity 

Zne iš ující látka Doba 
pr rování 

Hodnota imisního limitu/maximální povolený 
po et jejího p ekro ení  za rok 

Oxid dusi itý 1 hodina 200 µg.m-3/18 
Oxid dusi itý 1 rok 40 µg.m-3 

PM10 24 hodin 50 µg.m-3/35 
PM10 1 rok 40 µg.m-3 
PM2,5 1 rok 25 µg.m-3 

Benzen 1 rok 5 µg.m-3 
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Záv r zpracovatele rozptylové studie: 

V sou asné dob  ani po uvedení do provozu zám ru nebude docházet k p ekra ování 
imisních limit  posuzovaných zne iš ujících látek s výjimkou 24-hodinového imisního limitu 
pro PM10. 24-hodinový imisní limit byl na nejbližší m ící stanici v roce 2010 p ekro en 31x, 
imisní limit p ipouští p ekro ení hodnoty 50 g/m3 35x za rok. P ísp vek posuzovaného 
zám ru bude však minimální.  

Zpracovatel rozptylové studie souhlasí s posuzovaným zám rem, tj. se zvýšením provozní 
kapacity dekontamina ního st ediska Ladná s tím, že realizace a provoz zám ru budou 
provedeny v souladu s rozptylovou studií a budou respektována doporu ení zpracovatele 
rozptylové studie. 
 
Doporu ení zpracovatele rozptylové studie: 

 Po uvedení do provozu plnit povinnosti provozovatele zdroje zne iš ování ovzduší, 
stanovené v § 11 zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní.  

 Vypracovat Provozní evidenci zdroje zne iš ování ovzduší v souladu s vyhláškou  
. 205/2009 Sb. 

 Dle na ízení vlády . 615/2006 Sb. má provozovatel zdroje uvedeného v bod  6.12 
ílohy . 1 k tomuto na ízení vypracovat provozní ád, jehož obsah je stanoven 

vyhláškou . 205/2009 Sb. 

 Udržovat materiál na biodegrada ní ploše vlhký, pro zamezení prašnosti  
a p ípadného zápachu. 

 
 
 

D. I. 4. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické 
charakteristiky 

edm tem hlukové studie (p íloha oznámení . 3) bylo posouzení nár stu hlukové zát že 
zp sobené zprovozn ním p edm tného zám ru vzhledem k nejblíže umíst nému 
chrán nému prostoru a jeho porovnání s požadovanými hygienickými limity, které jsou 
vymezeny na ízením vlády . 148/2006 Sb. „O ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky 
hluku a vibrací“.  

Pro výpo et hlukového zatížení posuzované lokality bylo v hlukové studii použito 
výpo tového programu „Hluk +, Verze 7.12 Profi - Výpo et dopravního a pr myslového hluku 
ve venkovním prost edí “. 

Výpo et hlukové situace byl proveden v 5 výpo tových bodech. 
 

V hlukové studii byly uvažovány následující definice a stavy: 

- dopravním hlukem rozumíme hluk z pozemní (silni ní) dopravy na ve ejných pozemních 
komunikacích  

- stacionárními zdroji hluku rozumíme i hluk p sobený vozidly, které se pohybují na 
neve ejných pozemních komunikacích (ú elové komunikace, areál zám ru)  

 
Hluk z provozu zám ru 

Výpo et stávající i p edpokládané hlukové situace byl proveden pro hluk ze stacionárních 
zdroj  hluku, pro dopravní hluk a celkový hluk (stacionární zdroje a doprava sou asn ). 
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Modelový výpo et byl u všech posuzovaných zdroj  hluku proveden pro níže uvedené 
režimy provozu: 

a) nulová varianta - stav v roce 2012 bez realizace zám ru  

b) pouze zám r  

c) aktivní varianta - stav v roce 2012 s realizací zám ru 
 

 

Hluk ze stacionárních zdroj  hluku  
Tabulka . 20: Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ze stacionárních zdroj  hluku, jejich 
porovnání s hygienickými limity  

rok 2012 ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T [dB] 
 výpo tový bod 1 2 3 4 5 
DENNÍ DOBA - nejhlu jších po sob  jdoucích 8 h 

hygienický limit 50,0 

a) nulová varianta 42,9 40,1 40,1 1) 40,1 1) 40,1 1) 

b) zám r 33,6 39,2 39,0 36,9 26,3 

c) aktivní varianta 43,4 42,7 42,6 41,8 40,3 

hygienický limit spln n ano ano ano ano ano 

zm na c) oproti a) 0,5 2,6 2,5 1,7 0,2 
1) nam eno v modelovém bodu . 2 
 
Akustické posouzení: 
Ve všech modelových bodech i u všech ešených variant (nulová, zám r, aktivní) budou 
v denní dob  pro hluk ze stacionárních zdroj  hluku spolehliv  spln ny hygienické limity pro 
chrán ný venkovní prostor a chrán ný venkovní prostor staveb. 
 

Výpo et hluku z dopravy 

Tabulka . 21: Ekvivalentní hladina akustického tlaku A z dopravního hluku - výpo tový rok 
2012 – denní doba 
rok 2012 ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T [dB] 

 výpo tový bod 1 2 3 4 5 
DENNÍ DOBA     6 - 22 hod  (T = 16 hod) 

hygienický limit 55,0 

a) nulová varianta 31,6 31,6 33,9 31,5 30,3 

b) zám r 13,6 14,2 17,9 13,7 10,9 

c) aktivní varianta 31,6 31,7 34,0 31,6 30,4 

hygienický limit spln n ano ano ano ano ano 

zm na c) oproti a) 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 
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Akustické posouzení – dopravní hluk: 
Ve všech modelových bodech i u všech ešených variant (nulová, zám r, aktivní) budou 
v denní dob  pro hluk ze silni ní dopravy spolehliv  spln ny hygienické limity pro chrán ný 
venkovní prostor a chrán ný venkovní prostor staveb. 

I po zprovozn ní zám ru bude ve všech modelových bodech dominantním zdrojem hluku 
hluk vyvolaný stávající silni ní dopravou a podíl hluku vyvolaný dopravní obslužností zám ru 
bude zcela zanedbatelný tzn., že nebude mít negativní vliv na zm nu hlukového zatížení 
posuzované lokality dopravním hlukem.  

 
Výpo et hluku z dopravy a stacionárních zdroj  spole  
Tabulka . 22: Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T ze stacionárních zdroj  hluku 
a dopravního hluku spole , - výpo tový rok 2012, denní doba 

Výpo tové místo LAeq,T [dB] 
výpo tový rok 2012 

1 2 3 4 5 

a) nulová varianta  

SH 42,9 40,1 40,1 40,1 40,1 

DH  31,6 31,6 33,9 31,5 30,3 

SH plus DH 43,2 40,7 41,0 40,7 40,5 
b) zám r 
SH 33,6 39,2 39,0 36,9 26,3 

DH  13,6 14,2 17,9 13,7 10,9 

SH plus DH 33,6 39,2 39,0 36,9 26,4 
c) aktivní varianta 
SH 43,4 42,7 42,6 41,8 40,3 

DH  31,6 31,7 34,0 31,6 30,4 

SH plus DH 43,7 43,0 43,2 42,2 40,7 

zm na c) oproti a) 0,5 2,3 2,2 1,5 0,2 
 
Záv r zpracovatele hlukové studie 
Ve všech modelových bodech i u všech ešených variant (nulová, zám r, aktivní) budou 
v denní dob  pro hluk ze stacionárních zdroj  hluku i pro dopravní hluk spolehliv  spln ny 
hygienické limity pro chrán ný venkovní prostor a chrán ný venkovní prostor staveb, které 
jsou vymezené v na ízení vlády . 148/2006 Sb. „O ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky 
hluku a vibrací“. 

Skute nou hlukovou situaci bude možné ov it až p ímým m ením hladin akustického tlaku 
A po zprovozn ní zám ru.  
 
Protihluková opat ení  

i dodržení vstupních akustických parametr  použitých v modelovém výpo tu, a to v etn  
dodržení maximálního po tu pr jezdu vozidel vyvolaných provozem zám ru, nejsou 
u posuzovaného zám ru nutná žádná protihluková opat ení. 
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Hygienické limity 
Dle na ízení vlády . 148/2006 Sb. pro zájmovou lokalitu platí pro denní dobu následující 
hygienické limity. 

Tabulka . 23:  D sledky pro ešení - hluk z b žného provozu 

základní hladina akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB 

KOREKCE NA MÍSTNÍ PODMÍNKY  

stacionární zdroje hluku 

chrán né venkovní prostory staveb a chrán né venkovní prostory 0 dB 

dopravní hluk  

+ 5 dB 1)  
chrán né venkovní prostory staveb a chrán né venkovní prostory 

+ 10 dB 2) 

KOREKCE NA DENNÍ DOBU 

den 0600 - 2200 hod (T= 16 hod) 0 dB 

VÝSLEDNÁ NEJVYŠŠÍ P ÍPUSTNÁ EKVIVAL. HLADINA AK. TLAKU A LAeq,T 

stacionární zdroje hluku 

chrán né venkovní prostory staveb a chrán né venkovní prostory LAeq,T = 50 dB  

dopravní hluk 1) 

LAeq,T = 55 dB 1) 
chrán né venkovní prostory staveb a chrán né venkovní prostory 

LAeq,T = 60 dB 2) 
Poznámka k tabulce: 
1) korekce je stanovena pro hluk z pozemní dopravy na ve ejných komunikacích 
2) korekce je stanovena pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde 
hluk z dopravy na t chto komunikacích je p evažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních 
komunikacích 
 

Výpo tové body použité v hlukové studii 
Výpo tové body jsou umíst ny u nejbližšího chrán ného venkovního prostoru situovaného 
do blízkosti zám ru.  

Tabulka . 24:  Umíst ní výpo tových bod  

íslo 
bodu umíst ní 

výška 
bodu 
(m) 

1 obytný d m .p. 485 (Mlýnská) - východní hranice oplocení domu 3,0 
2 obytný d m .p. 447 (Mlýnská) - východní hranice oplocení domu 3,0 
3 obytný d m .p. 487 (Mlýnská) - východní hranice oplocení domu 3,0 
4 obytný d m .p. 97/98 (Masarykova) - východní hranice oplocení domu 3,0 
5 obytný d m .p. 343/57 (Úlehlova) - východní hranice oplocení domu 3,0 

kalibra ní bod 

6 okraj komunikace III/00221 - 15 m od osy komunikace III/00221, jižní 
okraj místní komunikace ve sm ru do obce Ladná 1,5 
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Obr. . 27: Zobrazení výpo tových bod  použitých v hlukové studii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. I. 5. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
 
 

Druhy odpadních vod a jejich zne išt ní 
hem provozu biodegradace prakticky nevznikají žádné technologické odpadní vody. 

Deš ové srážky, které promývají odpady uložené na biodegrada ní ploše jsou zachyceny v 
záchytné jímce, do které je plocha vyspádována. Kontaminované srážkové vody ze záchytné 
jímky jsou zp tn  využívány pro zvlh ování biodegradovaných odpad  a p ípravu 
biopreparátu. Nadbytek technologických odpadních vod je vyvážen na OV.   

Dle výpo tu odtokových pom  z území v kapitole B. II. 2  by zám rem nemuselo docházet 
k významné produkci nadbyte né výluhové odpadní vody – v množství do cca 73 m3 za rok 
(viz tabulka . 5 a poznámka pod tabulkou), což by p edstavovalo k jejímu odvozu na OV 
využití celkem cca 7 cisteren o objemu 10m3 za rok.  

Vzhledem k tomu, že výluhové vody budou vznikat výluhem nebezpe ných odpad  
obsahujících p evážn  NEL, p ípadn  PAU nebo BTEX nebo také malé množství n kterých 

žkých kov  (viz tabulka . 2 - Limitující koncentrace kontaminant  v odpadech na vstupu 
do za ízení), budou se tyto kontaminanty v ur itém množství vyskytovat také ve výluhových 
vodách. Tyto odpadní vody jsou a budou zachycovány v záchytné jímce zabezpe ené proti 
úniku vodám závadných látek do okolí, která má dostate nou kapacitu.  

V šachtách na nátoku z drenážního systému se bude kontrolovat pouze p ítomnost vody, 
která by signalizovala net snost systému izolace. 

Odpadní vody ze záchytných jímek výluhových vod budou analyzovány pouze v p ípad  
vzniklého nadbyte ného množství odpadních výluhových vod, které bude pot eba likvidovat 

MM .1 zám r 

Ladná  
MM .2 

III/00221 

II/425 

D2 

MM .3 

MM .4 

MM .5 

KM .6 
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na OV. Rozsah analýz bude stanoven na základ  konkrétních požadavk OV, na které se 
bude odpadní voda likvidovat. 

Produkce splaškových vod b hem provozu zám ru bude velmi nízká - cca 6 m3/rok – které 
budou akumulovány v nepropustné jímce v areálu (v žump ) a po jejím napln ní vyváženy 
k likvidaci.  

 

Vliv na povrchové a podzemní vody, technické zabezpe ení 
V pr hu provozu zám ru je nutné zajistit nakládání se závadnými látkami v souladu 
s ustanovením §39 zákona . 254/2001 Sb., v platném zn ní. 

Biodegrada ní plocha je vodohospodá sky zabezpe ena proti únik m polutant  do okolí díky 
spádováním celé plochy do sb rné bezodtokové jímky, izola ním odvod ovacím vrstvám a 
drenážním systémem svedeným do záchytných jímek o dostate né kapacit , ohrani ením 
celé biodegrada ní plochy zvýšenou krajnicí.  

elní izolovaná plošina p ed silážními žlaby zabra uje svým spádem odtoku deš ových vod 
mimo biodegrada ní plochy, ale p itom umož uje pohodlný vjezd na tyto plochy.  

Drenážní systém je vybaven kontrolními šachtami. Kontrola p ípadných únik  do 
propustného podloží biodegrada ní plochy je posílena t emi monitorovacími vrty v hloubce 9 
m, v nichž je 1x ro  provád na kontrola jakosti podzemních vod  - analýzy vzork  jsou 
provád ny v rozsahu: pH, C10-C40, PAU, BTEX Cd,Cr6, Hg, Pb, As, Ni, V, Ba. 

Lze konstatovat, že za ízení je vybaveno dostate ným monitorovacím a kontrolním 
systémem (který je popsán v provozním ádu za ízení). To je ov eno t snostními zkouškami 
– protokol o provedení t snostních zkoušek je k dispozici u provozovatele. 

Kontrolní systém pro zajiš ování zamezení úniku závadných látek jak z podzemních 
záchytných jímek výluhových vod, tak z rezervní jímky výluhových vod i ze 
skladovacích nádrží na kal obsahující nebezpe né látky musí plnit povinnosti stanovené ve 
vyhlášce . 450/2005 Sb., ve zn ní vyhlášky . 175/2011 Sb.  

Vzhledem ke skladování vodám závadných látek ve v tším rozsahu (dle § 39 zákona                     
. 254/2001 Sb. o vodách, v platném zn ní) musí být pro provoz za ízení dekontamina ního 

st ediska vypracován havarijní plán a p edložen ke schválení p íslušnému vodoprávnímu 
adu (Krajský ú ad Jihomoravského kraje). Havarijní plán se zpracovává dle vyhlášky                 

. 450/2005 Sb., ve zn ní vyhlášky . 175/2011 Sb.  

Zám r p esto, že je situován v CHOPAV Kvartér eky Moravy a ve zranitelné oblasti dle §33 
zákona o vodách, se jeho standardním provozem - p i dostate ném technickém zabezpe ení 
skladovacích ploch a nádrží, také p i zajišt ní odpovídajícího monitoringu podzemních vod - 
nep edpokládá ovlivn ní CHOPAV ani zranitelné oblasti.  

Zám r se nenachází v záplavovém území, ani v ochranném pásmu vodních zdroj . 

Vzhledem k charakteru posuzovaného zám ru lze konstatovat, že standardní provoz zám ru 
nebude mít negativní vliv  na kvalitu povrchových a podzemních vod v daném území.  

Zám r nebude p edstavovat negativní vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod ani           
na zm nu odtokových pom  v území. 

 
Z výše uvedeného vyplývají pro provozovatele za ízení následující povinnosti: 

 Vypracovat plán opat ení pro p ípady havárie „havarijní plán“ (dle §39 zákona                      
. 254/2001 Sb. o vodách, v platném zn ní a dle vyhlášky . 450/2005 Sb., ve zn ní 

vyhlášky 175/2011 Sb. a nechat jej schválit p íslušným vodoprávním ú adem (Krajský ú ad 
Jihomoravského kraje – v režimu IPPC – odd lení posuzování vliv  na životní prost edí). 



Oznámení „Dekontamina ní st edisko Ladná u B eclavi“ 

 

EMPLA AG spol. s r.o. 76 

 Závadné látky skladovat v nepropustných nádržích i jímkách tak, aby bylo 
zabrán no nežádoucímu úniku závadných látek do povrchových a podzemních vod (tj. 
nepropustné nádrže, jímky, s dostate nou kapacitou). 

 Provozovat v za ízení odpovídající kontrolní systém pro zjiš ování úniku 
závadných látek v souladu s provozním ádem za ízení. 

 
 

D. I. 6. Vlivy na p du (ZPF, PUPFL) 
Zábor pozemk  
Areál, ve kterém bude provozován zám r je umíst n na pozemcích ozna ených v katastru 
nemovitostí jako ostatní plochy. V územním plánu jsou tyto plochy funk  vymezeny pro 
umíst ní provozoven pr myslové a zem lské výroby, výrobních služeb a technického 
za ízení. 

Zám rem nebudou dot eny zem lské ani lesní pozemky, ani jejich ochranné pásmo. 

 
Zne išt ní p dy 
Jak bylo uvedeno v p edchozí kapitole D.I.5., bude v rámci areálu manipulováno vodám 
závadnými látkami – odpadem kontaminovaným ropnými látkami, nebo PAU i BTEX 
(vstupní odpad pro úpravu odpad , eventueln  výstupní odpad ze za ízení). Veškeré odpady 
budou v areálu shromaž ovány na zpevn ných nepropustných plochách (zeminy, jíly, 
betony atd.) i nádržích (ropné kaly) dostate  zabezpe ených proti úniku vodám 
závadných látek do okolí a dostate  dimenzovaných na p ijímanou kapacitu odpadu. 

S odpady vyváženými mimo areál bude nakládat jiná oprávn ná osoba pro nakládání 
s odpady dle platné legislativy. 

Provozem zám ru by nem lo dojít ke kontaminaci p d v areálu a jeho okolí. 

 

D. I. 7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy, soustavu Natura 2000  
Zám rem nedojde k dot ení zvlášt  chrán ných druh  rostlin ani živo ich , nebudou dot eny 
prvky územního systému ekologické stability.  

Posuzovaný zám r nebude zasahovat ani do žádné evropsky významné soustavy ani pta í 
oblasti, ani je nebude ovliv ovat, což je doloženo stanoviskem p íslušného orgánu ochrany 

írody v p íloze oznámení . 2.  

Lze tedy konstatovat, že realizace hodnoceného zám ru nebude mít negativní vliv na faunu 
a fóru, ekosystémy, ani na evropsky významné lokality a pta í oblasti. 

 

D. I. 8. Vlivy na krajinu 
  

Zám rem nebudou provád ny žádné zásahy do krajinného rázu, vzhledem k tomu, že 
nevzniknou žádné nové stavební objekty, ani se nebudou rozši ovat hranice stávajícího 
zem lského areálu, kde bude zám r provozován. 

Zám r bude situován do antropogenn  zna  p em né krajiny (zem lská krajina, 
technická infrastruktura, zastav né území obce, t žba nerostných surovin), na plochy 
územním plánem m sta vymezené jako plocha výroby a technických za ízení. 

Zvlášt  chrán ná území ani území p írodních park  se v míst  zám ru ani v bližším okolí 
nevyskytují. Zám rem nebudou dot eny kulturní památky.  
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ešené území není rekrea  využíváno.  

Vzhledem k tomu, že krajina je v tomto území nyní zcela urbanizovaná a funkce stávajících 
írodních krajinných prvk  nebude omezena, nedojde zám rem k ovlivn ní významných 

krajinných prvk , kulturních dominant krajiny, harmonického m ítka a vztah  v krajin . 

 

D. I. 9. Vlivy na zvlášt  chrán ná území  
Plánovaný zám r svým charakterem neovlivní žádná zvlášt  chrán ná území vymezená 
zákonem . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny. 

 

D. I. 10.  Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky  
Areál provozovatele CEST spol.s r.o. se nachází na území s archeologickými nálezy dle 
zákona . 20/87 Sb.,  o státní památkové pé i v platném zn ní. Vzhledem k tomu, že v rámci 
realizace zám ru nedojde k žádným zemním pracím, nebudou narušeny archeologické 
situace. Jestliže by zám rem došlo k terénním úpravám, je investor povinen dle ustanovení § 
22 odst. 2 zákona již v dob  p ípravy stavby tento zám r oznámit Archeologickému ústavu 
AV R, Brno a uzav ít v dostate ném p edstihu p ed zahájením vlastních prací smlouvu o 
podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávn nou k 
provád ní archeologických výzkum .  

Zám r je situován v CHLÚ Ladná, které nebude zám rem ovlivn no (nedojde k zásah m do 
podpovrchových vrstev). 

ešený zám r se nenachází v území historického nebo kulturního významu.  

Areál a jeho stavební objekty náleží spole nosti MND Servisní a.s. Lužice, která je pronajímá 
spole nosti CEST spol. s r.o.  pro provoz biodegrada ní plochy. Objekty, kde je a bude 
technologie biodegradace provád na, jsou stavebn  zkolaudované. 

Jiné vlivy na hmotný majetek se nep edpokládají.  

 
 

D. II. Komplexní charakteristika vliv  zám ru na životní prost edí 
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti p eshrani ních 
vliv  

edkládaný zám r je v tomto oznámení posouzen v souladu se zákonem . 100/2001 Sb.,  
o posuzování vliv  na životní prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis .  

Navrhovaný zám r nebude mít žádné nep íznivé vlivy p esahující státní hranice. 
 
Vlivy na ovzduší a klima 
Zdrojem emisí z posuzované technologie bude p eprava a manipulace  
s odpadem (zavážení materiálu na biodegrada ní plochu, p ehrnování odpad , jejich odvoz).  

Z biodegrada ní plochy mohou dále unikat zbytkové emise t kavých organických látek (dále 
VOC). T kavé složky ropných produkt  se budou uvol ovat p i b žné teplot  zejména po 
navezení kontaminovaného materiálu a p i p ekopávání zeminy. Emise VOC nelze 
v sou asné dob  kvalifikovan  odhadnout, proto nebyly v rozptylové studii uvažovány.  
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i biodegradaci budou emise škodlivin minimalizovány tím, že dekontaminovaný materiál 
bude udržovaný ve vlhkém stavu (vlhkost 30 hm. %.). Manipulace se zeminou bude 
provád na v dob  vhodných klimatických podmínek.  

Hodnocení vliv  na ovzduší pro etapu provozu zám ru bylo provedeno z  p ísp vk  imisních 
koncentrací NO2 (maximálních hodinových a pr rných ro ních), PM10 (maximálních 24-
hodinových a pr rných ro ních) a benzenu (pr rných ro ních). 

Vzhledem k velmi nízkým vypo teným hodnotám p ísp vk  imisních koncentrací 
posuzovaných škodlivin lze konstatovat, že provozem posuzovaného zám ru nebude 
docházet k p ekra ování imisních limit  posuzovaných zne iš ujících látek s výjimkou 24-
hodinového imisního limitu pro PM10. 24-hodinový imisní limit byl na nejbližší m ící stanici 
v roce 2010 p ekro en 31x, imisní limit p ipouští p ekro ení hodnoty 50 g/m3 35x za rok. 

ísp vek posuzovaného zám ru bude však minimální.  

Zpracovatel rozptylové studie souhlasí s posuzovaným zám rem za respektování 
navržených doporu ení zpracovatele rozptylové studie.  

 
Vlivy na hlukovou situaci 
Dominantním zdrojem hluku je v posuzované lokalit  dopravní hluk vyvolaný silni ní 
dopravou na silnicích III/00221, II/425, dálnici D2 a místních komunikacích. 

Zdrojem hluku v posuzovaném areálu dekontamina ního st ediska jsou stacionární zdroje 
hluku (kalové erpadlo, cisterna ( erpadlo), kolový naklada ) a dopravní hluk vyvolaný 
vozidly zajiš ujícími dopravní obslužnost zám ru.  

Pro výpo et stávající i p edpokládané hlukové situace - pro hluk ze stacionárních zdroj  
hluku i pro dopravní hluk byla vypracována hluková studie, která je p ílohou oznámení. 

Ve všech modelových bodech budou po realizaci zám ru pro hluk ze stacionárních zdroj  
hluku i pro dopravní hluk spolehliv  spln ny hygienické limity pro chrán ný venkovní prostor, 
v denní dob . 

Skute nou hlukovou situaci bude možné ov it až p ímým m ením hladin akustického tlaku 
A po zprovozn ní zám ru.   
 
Vlivy na ve ejné zdraví 
Vliv chemických škodlivin 

Hodnocení zdravotních rizik pro chemické látky vycházelo z rozptylové studie, která byla 
po ítána pro chemické škodliviny - prašný aerosol frakce PM10, oxid dusi itý a benzen., 
reprezentující vliv emisí z technologie zám ru a navýšené obslužné dopravy. 

Zjišt né p ísp vky PM10 k denní imisní koncentraci jsou relativn  nízké, ale vzhledem k 
závažnosti ú ink  prašného aerosolu na zdraví, je nutné v co nejvyšší mí e minimalizovat 
emise tuhých zne iš ujících látek do ovzduší vhodnými technickými a organiza ními 
opat eními tak, aby nebyl zjišt ný imisní p ísp vek v zájmové lokalit  významn ji navyšován 
dalšími zdroji emisí v etn  sekundární prašnosti. 

Vypo tené pr rné ro ní imisní p ísp vky suspendovaných ástic frakce PM10 
z posuzovaného zám ru jsou nízké. Nep edstavují tak významn jší zvýšení stávající imisní 
zát že prašným aerosolem v zájmové lokalit  a v souvislosti s tím ani zm nu sou asné míry 

ink  na zdraví obyvatel. 

Vypo tené imisní p ísp vky oxidu dusi itého z posuzovaného zám ru jsou vzhledem 
k p edpokládané celkové imisní situaci nízké a nep edstavují tak významn jší zvýšení 
zdravotních rizik u exponovaných osob.  
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S benzenem je spojeno riziko karcinogenního p sobení, proto byla provedena 
charakterizace rizika této látky z hlediska tohoto ú inku. Z teoretického výpo tu míry 
pravd podobnosti zvýšení výskytu karcinom  nad b žný výskyt v populaci (tzv. ILCR) plyne, 
že se tato míra pravd podobnosti rozší ením kapacity posuzovaného dekontamina ního 
st ediska nezm ní. Zjišt ný p ísp vek ILCR ze zám ru bude o 4 až 5 ád  nižší, než je 
doporu ená úrove  p ijatelného rizika (10-6).  
 

Vliv hluku 

Zdrojem hluku v posuzovaném areálu dekontamina ního st ediska jsou a nadále budou 
stacionární zdroje hluku (kalové erpadlo, cisterna ( erpadlo), kolový naklada ) a dopravní 
hluk vyvolaný vozidly zajiš ujícími dopravní obslužnost zám ru.  

Celkové vypo tené hladiny hluku (ze stacionárních zdroj  a obslužné dopravy) dosahují dle 
modelového výpo tu v nulové variant  u obytné zástavby v okolí st ediska úrovn  LAeq 40,5 
až 43,2 dB. Po realizaci zám ru lze o ekávat celkové hladiny hluku v úrovni 40,7 až 43,7 dB.  

Nár sty hladin hluku po rozší ení kapacity areálu dekontamina ního st ediska se 
edpokládají o + 0,2 dB a + 0,5 dB v bodu . 5 a 1 a o + 1,5 dB v bodu . 4. Vyšší nár st lze 
ekávat v bod . 2 a 3 (zástavba v ulici Mlýnská), a to o + 2,3 dB a + 2,2 dB. 

Obecn  lze konstatovat, že hluk z provozu areálu a navazující obslužné dopravy bude 
vnímán subjektivn . Vnímání hluku m že ovliv ovat umíst ní obytné zástavby vzhledem 
k poloze areálu a dopravním trasám a dále také vztah, který k n mu konkrétní osoba 
zaujímá. Také záleží na konkrétní situaci (zp sobu v trání, využívání venkovních prostor 
k odpo inku a relaxaci apod.). U hlukové zát že lze za vnímatelnou ozna it zm nu hladiny 
hluku okolo 3 dB. 

 

Faktory pohody, sociáln  ekonomické vlivy 
Navržená technologie má p i standardním a správném provozu p edpoklady, že nebude 
významn jším zdrojem pachových látek. K nárazovému uvol ování pachových látek m že 
docházet p edevším p i navážce a p ehrnování odpad  (zejména v po áte ních fázích 
biodegrada ního procesu).  

Provoz zám ru bude organiza  zabezpe en zp sobem, který bude omezovat narušení 
faktor  pohody - v no ních hodinách nebude zám r provozován, veškerá p eprava bude 
uskute ována v denní dob .  
 
Vlivy na zam stnance 

i b žném provozu se nep edpokládá negativní vliv na zam stnance. 

Biotechnologie, které jsou využívány, jsou ov eny a schváleny Státním zdravotním ústavem 
a MZ R. Používané mikroorganismy nevykazují patogenní ú inky, z hlediska ochrany 
ve ejného zdraví nep edstavují zdravotní rizika. 

Provoz zám ru musí respektovat požadavky dané legislativními p edpisy v oblasti ochrany 
zdraví zam stnanc  p i práci a spl ovat nároky kladené na pracovišt  a sanitární za ízení.  

i práci musí pracovník dodržovat pracovní postupy, bezpe nostní p edpisy, zásady 
hygieny práce.  
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Vliv na povrchové a podzemní vody 
hem provozu biodegradace prakticky nevznikají žádné technologické odpadní vody. 

Produkce splaškových vod b hem provozu zám ru bude velmi nízká.  

Dekontamina ní plocha je vodohospodá sky zabezpe ena proti únik m polutant  do okolí 
V areálu provozován kontrolní systém pro zajiš ování zamezení úniku závadných látek jak 
z podzemních záchytných jímek výluhových vod, tak z rezervní jímky výluhových vod i ze 
skladovacích nádrží na kal obsahující nebezpe né látky. 

Zám r nebude p edstavovat negativní vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod ani           
zm nu odtokových pom  v území. 

Vzhledem ke skladování závadných látek ve v tším rozsahu musí být pro provoz 
dekontamina ní plochy vypracován havarijní plán dle vyhlášky . 450/2005 Sb., v platném 
zn ní a p edložen ke schválení p íslušnému vodoprávnímu ú adu.  
 

Vliv na p du 
Zám r neklade žádné nároky na zábor zem lských ani lesních p d, ani se jeho realizací 
nep edpokládá zne išt ní okolních p d. 
 

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
Zám rem nebudou negativn  ovlivn ny žádné zvlášt  chrán né druhy rostlin a živo ich , 
nebudou dot eny prvky územního systému ekologické stability. 

 

Vlivy na soustavu Natura 2000 
Posuzovaný zám r nebude zasahovat ani neovlivní evropsky významné lokality ani pta í 
oblasti. 

 

Vliv na krajinu 
Zám r nebude mít negativní vliv na krajinný ráz ani jím nebudou dot eny VKP, ani žádné 
kulturní ani historické památky.  

Umíst ní zám ru bylo vhodn  vybráno v zastav ném území, na plochách výroby a 
technických za ízení. 

Zám r se nachází na území archeologického zájmu, avšak nebudou dot eny zájmy 
chrán né zákonem . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i.   
 

Vliv na chrán ná území 
Plánovaný neovlivní žádná zvlášt  chrán ná území vymezená zákonem . 114/1992 Sb.,     
o ochran  p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis .  

 
Vliv na p írodní zdroje, horninové prost edí 

írodní zdroje se v míst  zám ru ani v bližším okolí nevyskytují. Zám r je situován v CHLÚ 
Ladná, které nebude zám rem ovlivn no (nedojde k zásah m do podpovrchových vrstev). 
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Vliv na hmotný majetek a kulturní památky  
Areál provozovatele CEST spol.s r.o. se nachází na území s archeologickými nálezy dle 
zákona . 20/87 Sb.,  o státní památkové pé i v platném zn ní. Vzhledem k tomu, že v rámci 
realizace zám ru nedojde k žádným zemním pracím, nebudou narušeny archeologické 
situace.  

ešený zám r se nenachází v území historického nebo kulturního významu.  

Areál a jeho stavební objekty náleží spole nosti MND Servisní a.s. Lužice, která je pronajímá 
spole nosti CEST spol. s r.o.  pro provoz biodegrada ní plochy. Objekty, kde je a bude 
technologie biodegradace provád na, jsou stavebn  zkolaudované. 

Jiné vlivy na hmotný majetek se nep edpokládají.  

 
 
 
 
 
D. III. Charakteristika environmentálních rizik p i možných haváriích 
a nestandardních stavech 
Z b žného provozu zám ru p i dodržování legislativních p edpis  a navržených opat ení 
nevyplývají pro pracovníky, obyvatele a životní prost edí v okolí areálu žádná významná 
rizika. B hem zkušebního provozu dekontamina ního st ediska bude aktualizován stávající 
provozní ád a havarijní plán.  

Nebezpe í ekologické havárie hrozí jedin  v p ípad  hrubého nedodržení provozního ádu 
za ízení. Mezi nestandardní stavy a havárie pat í: 
 
Únik kontaminovaného odpadu p ihnutého do za ízení  

i nestandardním provozu obou biodegrada ních ploch m že dojít k úniku kontaminované 
zeminy nebo kalu (obsahující ropné látky, p ípadn  PAU nebo BTEX, v malých 
koncentracích také n které t žké kovy - viz tabulka . 2) p i vykládání, nakládání, manipulaci 
s nimi nebo b hem dopravy. Tato situace m že vzniknout dopravní nehodou nebo 
nedbalostí idi  dopravních mechanism  a obsluhy plochy, kdy by mohlo dojít k vysypání 
odpadu mimo ur enou plochu. 

 
Opat ení : 
V p ípad  zjišt ní úniku jakéhokoliv kontaminovaného odpadu mimo vymezený prostor  
biodegrada ní plochy i manipula ní plochy bude tento únik zaznamenán v provozním 
deníku a okamžit  informován majitel plochy. Zemina se musí naložit na p epravní 
prost edek v etn ásti rostlé zeminy v takovém rozsahu, jaký si vyžádá možná kontaminace 
okolního terénu. Kontaminované místo je nutno následn  zasypat sorp ním materiálem 
(vapex, piliny). Tento kontaminovaný sorbent je možno p idat k zpracovávaným 
kontaminovaným odpad m na  ploše. 

Protihavarijní prost edky jsou umíst ny ve skladu materiálu v areálu dekontamina ního 
st ediska Ladná. 
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ete ení záchytné jímky výluhových odpadních vod 
 P i zanedbání kontrol stavu hladiny. 
 V p ípad  extrémn  dlouhodobého p ívalového dešt . 
 V p ípad  poruchy signaliza ního za ízení. 

Opat ení : 
 Od erpání vody z jímky a její odvoz na OV.  
 Odebrání vzorku zeminy v míst , kde p etekla voda z jímky. 
 V p ípad  výskytu kontaminace kontaminovanou zeminu p emístit na plochu, 

ípadn  aplikovat biopreparát in-situ. 

 
Ucpání p ítoku do jímky a p ete ení ohrazení plochy 

 P i zanedbání kontroly p ítokového otvoru sb rné jímky, jeho ucpání splavenou 
zeminou. 

Opat ení : 
 Uvolnit p ítok do jímky. 
 Odebrání vzorku zeminy v míst , kde p etekla voda z jímky. 
 V p ípad  výskytu kontaminace kontaminovanou zeminu p emístit na plochu, 

ípadn  aplikovat biopreparát in-situ. 

Povinnost obsluhy za ízení: 
Vedoucí  plochy 
zodpovídá za: 

 dodržování provozního ádu za ízení, pracovních, požárních a dalších zákonných 
edpis , 

 vedení pr žné evidence p ijatých odpad  a pln ní ohlašovací povinnosti,  
 vedení provozního deníku, 

ádné dodržování technologie a výslednou kvalitu, 
 zajišt ní odb  kontrolních vzork  pro provedení analýz proškolenou osobou a jejich 

vyhotovení v akreditované laborato i, 
 expedici výsledného produktu ke kone nému odb rateli 

 
Obsluha naklada e 
zodpovídá za:  

 manipulaci s odpady na  ploše p i jeho návozu, provzduš ování, expedici, apod. 
ádný technický stav pronajímané mechanizace a její istotu, 

 zacházení s technikou tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví pracovník  a vzniku 
materiálních škod v areálu, 

 udržování istoty a po ádku na pracovišti, 
 vykonávání dalších prací dle dispozic vedoucího  plochy. 
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D. IV. Charakteristika opat ení k prevenci, vylou ení, snížení, 
pop ípad  kompenzaci nep íznivých vliv  na životní prost edí  
 
 

Opat ení pro minimalizaci možnosti vzniku havárií a nestandardních stav :  
Pro p edcházení vzniku nestandardních stav  zap in ných lidským faktorem bude pro 
provoz technologie vypracován aktuální provozní ád a havarijní plán proti úniku vodám 
závadných látek. 
 
Opat ení k prevenci i snížení vlivu na životní prost edí p edstavuje p edevším technické 
zabezpe ení technologie a technologických prvk , dodržování stanovených technologických 
postup , údržby, skladování a souvisejících i navazujících inností. 

 
Navržená opat ení a doporu ení pro realizaci zám ru: 
Dle provedeného komplexního posouzení zám ru z hlediska vliv  na zdraví obyvatel a                
na životní prost edí plynou pro realizaci p ípravy provozu zám ru a samotného provozu 
zám ru následující povinnosti a doporu ení: 

 

A. Doporu ení p ed  p ípravou zám ru pro provoz: 
 Vypracovat žádost o vydání integrovaného povolení dle zákona . 76/2002 Sb., 

v platném zn ní, o integrované prevenci – kategorie 5.1 dle p ílohy . 1 zákona „Za ízení 
na odstra ování nebo využívání nebezpe ného odpadu a za ízení k nakládání 
s odpadními oleji, s kapacitou v tší než 10 t denn “. 

 V rámci zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení bude pot eba: 

 Pro povolení umíst ní zdroje zne iš ování ovzduší vypracovat odborný posudek dle  
§17 zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní a p edložit ho p íslušným orgán m 
ochrany ovzduší. 

 Vzhledem ke skladování závadných látek ve v tším rozsahu podle §39 odst. 2 
vodního zákona, musí být dle vyhlášky . 450/2005 Sb., v platném zn ní, vypracován 
havarijní plán a p edložen ke schválení p íslušnému vodoprávnímu ú adu.  

 Aktualizovat žádost o souhlas k nakládání s nebezpe nými odpady dle §16 zákona              
. 185/2001 Sb. – v p ípad  schvalované produkce v tší než 100 t/rok bude 
íslušným ú adem Krajský ú ad Jihomoravského kraje.  

 Vzhledem k tomu, že se zám r nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona . 20/1987 Sb., v platném zn ní musí stavebník v p ípad  p edpokládaného 
zásahu do podpovrchových vrstev povinen sv j zám r oznámit Archeologickému ústavu 
a p ed zapo etím terénních i stavebních prací umožnit jemu nebo jiné oprávn né 
organizaci provést na dot eném území záchranný archeologický výzkum. 

 

B. Opat ení pro fázi provozu zám ru: 
 Provozovatel biodegrada ní plochy je povinen plnit povinnosti provozovatele za ízení 

k využívání, zpracování, odstra ování, sb ru nebo výkupu odpad  podle §14 odst. 
1 zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s jeho schváleným provozním 
ádem. 

 Aktualizovat provozní ád za ízení zpracovaný v souladu s p ílohou . 1 vyhlášky                  
. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném zn ní. 
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 S nebezpe nými odpady m že p vodce nakládat pouze na základ  souhlasu v cn  a 
místn  p íslušného orgánu státní správy (§16 zákona o odpadech). 

 P vodce nakládající s nebezpe nými odpady v množství v tším než 100 t za rok je 
povinen zajiš ovat odborné nakládání s odpady prost ednictvím odborn  zp sobilé 
osoby (§15 zákona o odpadech). 

 Zpracovat Plán odpadového hospodá ství spole nosti a schválit jej krajským ú adem 
Jihomoravského kraje.  

 Zasílat p íslušnému ú adu Hlášení o produkci a nakládání s odpady (§39 zákona                    
o odpadech). 

ídit se schváleným havarijním plánem (dle zákona . 245/2001 Sb. a vyhlášky                   
. 450/2005 Sb., v platném zn ní). Provozovat odpovídající kontrolní systém pro 

zjiš ování úniku závadných látek do podzemních vod. Provád t pravidelnou kontrolu a 
údržbu za ízení. 

 Po uvedení do provozu plnit povinnosti provozovatele zdroje zne iš ování ovzduší, 
stanovené v § 11 zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní.  

 Vypracovat Provozní evidenci zdroje zne iš ování ovzduší v souladu s vyhláškou  
. 205/2009 Sb. 

 Dle na ízení vlády . 615/2006 Sb. má provozovatel zdroje uvedeného v bod  6.12 
ílohy . 1 k tomuto na ízení vypracovat provozní ád, jehož obsah je stanoven 

vyhláškou . 205/2009 Sb. 

 Udržovat materiál na biodegrada ní ploše vlhký, pro zamezení prašnosti  
a p ípadného zápachu. 

 P i provozu zám ru akreditovaným m ením ov it hlukovou situaci a tím i spln ní 
hygienických limit  v nejbližším chrán ném prostoru v souladu s na ízením vlády                      
. 148/2006 Sb.. 

 

C.  Opat ení po ukon ení provozu: 
 V p ípad  nutnosti odstran ní stavebních objekt  a za ízení vznikne p i demolici a 

demontáži objekt  a za ízení odpovídající stavební odpad, se kterým bude nakládáno dle 
platné legislativy. 
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D. V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
edpoklad  p i hodnocení vliv  

 

Matematické výpo ty: 

- Rozptylové studie emisí ze stacionárních zdroj  dle metodiky SYMOS´97 – Systém 
modelování stacionárních zdroj , HMÚ Praha 1998 

- Software – výpo tový model dle metodiky SYMOS´97 – Systém modelování stacionárních 
zdroj , verze 2006 

- Výpo tový software pro vyhodnocování vliv  zdroj  hluku Hluk +, Verze 7.12 Profi 

  
Hlavními podklady pro hodnocení stávajícího stavu životního prost edí v posuzované lokalit  
byly: 
Hlavními podklady pro hodnocení stávajícího stavu životního prost edí byly: 
- Rozptylová studie (Ing. Vladimír Plachý, EMPLA AG s.r.o., arch . 272/11) 
- Hluková studie (Ing. Vladimír Plachý, EMPLA AG spol. s.r.o., arch . 272/11)  
- Územní plán obce Ladná, v etn  jeho zm n 1A, 1B a p ipravované zm ny . 2. 
- ÚP SÚ B eclav 1998 
- Internetové stránky  
 

D. VI. Charakteristika nedostatk  ve znalostech a neur itostí, které 
se vyskytly p i specifikaci vliv  a p i zpracování oznámení 
 

Výpo tové programy: 

V p edm tné lokalit  nebyl proveden imisní monitoring. Pro zjišt ní stávajícího stavu 
imisního pozadí zpracovatel oznámení vycházel z informací HMÚ a ze vstupních 
parametr  od zadavatele oznámení. Nejistoty výpo  v rozptylové studii pochází p edevším 
z výpo tových program  SYMOS´97 (verze 2006).  

Hluková zát ž byla vypo tena uznávanými prognostickými postupy (výpo tový program 
„Hluk+, verze 7.12 Profi -Výpo et dopravního a pr myslového hluku ve venkovním 
prost edí“) na základ  znalosti dopravního zatížení v okolí posuzované lokality získaného od 
zadavatele oznámení a od SD. Hluk ze stacionárních zdroj  hluku byl vypo ten z 
akustických parametr  stacionárních zdroj  z databáze spole nosti EMPLA AG s.r.o.. 
Nejistoty výsledk  v hlukové studii jsou dány nejistotami odvozených vztah  a závislostí atd.  

Metoda použitá p i výpo tu hlukové studie zaru uje následné nejistoty modelových výpo : 

- výsledky výpo  hluku z dopravy na pozemních komunikacích, v programu Hluk+ lze na 
základ  provedených ov ení terénními m eními za adit do II. t ídy p esnosti s chybou 
vypo tené hodnoty ± 2,0 dB 

- výsledky výpo  ze stacionárních zdroj  hluku v programu Hluk+ lze za adit do II. t ídy 
esnosti s chybou vypo tené hodnoty ± 3,0 dB 

 

Nejistoty hodnocení zdravotních rizik vycházejí z nejistot výsledk  hlukové a rozptylové 
studie a z dalších dat a postup , na kterých bylo založeno vypracování studií zdravotních 
rizik. 



Oznámení „Dekontamina ní st edisko Ladná u B eclavi“ 

 

EMPLA AG spol. s r.o. 86 

Byl hodnocen o ekávaný b žný provoz zám ru, ve výpo tech hlukové a rozptylové studie, 
dále v hodnocení zdravotních rizik, nebyly uvažovány nestandardní situace a havarijní stavy.  
Nejsou známy bližší informace o exponované populaci (citlivé skupiny populace, jejich 
velikost a v ková skladba, doba trávená v obytné zón  a jiné aktivity v zájmovém území, 
atd.). 

Jednotlivé vlivy na životní prost edí byly porovnávány se stanovenými limity a posuzovány 
dle platné legislativy R. 

 

Zdroje informací: 

V dob  zpracování oznámení byl rozpracován provozní ád za ízení Dekontamina ního 
st ediska Ladná pro zám r (pro zvýšenou kapacitu zám ru). P ed schválením provozního 
ádu za ízení lze o ekávat ješt  drobné úpravy v provozním ádu, které budou spo ívat 

spíše v aktualizaci legislativy, nikoliv ve zm nách technického nebo technologického ešení 
zám ru.  

Výchozí teze, prameny, literatura: 

CEST spol. s.r.o: Provozní ád - Dekontamina ní st edisko Ladná u B eclavi, Hodonín 2011. 

EMPLA AG spol. s.r.o.: Hodnocení vliv  na ve ejné zdraví, arch. . 272/11, zá í 2011. 

EMPLA AG spol. s.r.o.:Hluková studie, arch. . 272/11, zá í 2011. 

EMPLA AG spol. s.r.o.:Rozptylová studie, arch. . 272/11, zá í 2011. 

AR projekt s.r.o. : Návrh zadání zm ny . 2 ÚPO Ladná, Brno 2010. 

Ondrouch M.: ÚAP ORP B eclav – úplná aktualizace 2010. 

AR projekt s.r.o. : Od vodn ní zm ny . 1A ÚPO Ladná, Brno, 2009. 

AR projekt s.r.o. : Od vodn ní zm ny . 1B ÚPO Ladná, Brno, 2009. 

Ageris s.r.o.:Generel regionálních a nadregionálních ÚSES JMK, Brno, 2003. 

Urbanistické st edisko Brno, s.r.o: ÚP m stská ást Ladná-návrh, Brno 1998. 

Culek M. (ed.) a kol.: Biogeografické len ní R. ENIGMA, MŽP R, Praha, 1995. 

Zpracovatel oznámení se dále opíral o platné legislativní p edpisy. 
 
 
 

Databáze – Internetové stránky: 
www.cenia.cz 

www.chmi.cz 

www.cuzk.cz 

www.dolnimorava.cz 

www.env.cz 

www.heis.vuv.cz 

www.kr-jihomoravsky.cz 

www.ladna.cz 

www.lednicko-valticky-areal.cz 

www.mvcr.cz 
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www.mzp.cz 

www.natura2000.cz 

www.palava.ochranaprirody.cz 
www.pmo.cz/pop/2009/dyje/end/a-popis/a-1.html 

www.rsd.cz 

www.turistika.cz 

www.up.kr-jihomoravsky.cz 

www.wikipedia.cz 

http://breclav.org 

http://mapy.nature.cz 

http://obecladna.cz 

http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp 
 

 

E. POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁM RU 
Zám r je oznamovatelem p edkládán pouze v jedné variant  (tzv. aktivní varianta). Proto 
zpracovatel oznámení pro zhodnocení vliv  zám ru na životní prost edí a zdraví obyvatel 
srovnával posuzovaný zám r s nulovou variantou, která p edstavuje stávající stav                     
(tj. nerealizaci zám ru).  

Po provedeném komplexním posouzení možných vliv  na životní prost edí a ve ejné zdraví 
lze konstatovat, že aktivní varianta (zám r - zvýšení kapacity dekontamina ního st ediska 
Ladná) byla shledána jako vhodná k realizaci, p emž byla pro její realizaci navržena 

která doporu ení týkající se zejména organiza ního postupu b hem provozu zám ru, dále 
v ov ení vypo tených hodnot vypo teného výsledného imisního pozadí v hlukové a 
v rozptylové studie a z povinností vyplývajících z platné legislativy R.  

 

 

F. ZÁV R 
 
Oznámení na zám r „Dekontamina ní st edisko Ladná u B eclavi“ bylo zpracováno dle 
zákona . 100/2001 Sb. o posuzování vliv  na životní prost edí, ve zn ní pozd jších 

edpis . 

V oznámení byly komplexn  posouzeny o ekávané vlivy na složky životního prost edí 
vznikající b hem provozu zám ru a srovnány se stávajícím stavem. 
S ohledem na výsledek posouzení vliv  zám ru na životní prost edí a zdraví 
obyvatelstva lze posuzovaný zám r realizovat za podmínek uvedených v kapitole             
D. IV. tohoto oznámení.  
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G. VŠEOBECN  SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 
 

V tomto oznámení zpracovaném dle zákona . 100/2001 Sb., v platném zn ní, byl posouzen 
zám r „Dekontamina ní st edisko Ladná u B eclavi“. 
 
Charakteristika zám ru,  kapacita výroby 
Zám rem je navýšit kapacitu provozu dekontamina ního st ediska Ladná. Stávající 
dekontamina ní st edisko je v provozu od roku 1995. Provoz za ízení je povolen 
Kolauda ním rozhodnutím M stského ú adu v B eclav. 

Stávající kapacita:  

 Okamžitá kapacita plochy: max. 368 t na jednu zavážku 
 Max. ro ní kapacita: cca 999 t/rok  

 
Budoucí kapacita: 

 Okamžitá kapacita plochy: max. 3 402 t  na jednu zavážku 
 Max. ro ní kapacita : 10 206 t/rok  

 
 

Biodegrada ní plocha v dekontamina ním st edisku Ladná je za ízení k úprav  -  využití 
odpad  kontaminovaných ropnými látkami. 

Biodegradací se budou zpracovávat nebezpe né odpady - zeminy, r zné kvality a zrnitosti 
od pís itých až po jílovité a jíly, betony a stavební konstrukce, r zné kvality a velikosti kus  
obsahující kameny omítku a cihly i armované (rozdrcené), kaly rypné konzistence obsahující 
ropné látky – obsahující NEL, p ípadn  PAU nebo BTEX (látky odbouratelné biotechnologií). 

Odpady budou do za ízení p ijímány do za ízení v souladu s platnou legislativou a v souladu 
se schváleným provozním ádem za ízení. 

Pro dekontaminaci odpad  budou využívány speciální biotechnologie, které jsou ov eny a 
schváleny Státním zdravotním ústavem a MZ R.  

Výslednými produkty biodegradace budou odpady, které budou p edávány oprávn ným 
osobám pro další využití (na povrchu terénu) nebo k odstran ní (pro p íjem na skládku 

íslušné kategorie). 

Zám r je v souladu s územním plánem obce Ladná (funk ní plochy - výroba, technická 
za ízení). 

 

edpokládaný termín zahájení provozu 
listopad 2011 

 

Umíst ní zám ru a dot ené pozemky 
Kraj: Jihomoravský 
Obec s rozší enou p sobností: B eclav 
Obec: Ladná 
Katastrální území: Ladná 
Pozemky: p. . 1263/3, 1263/4, 1263/5, 1263/17, 1263/112, 1263/281, 1263/282, 1263/283, 
1263/284, 1263/285, 1263/286, 1263/287, 1263/288, 1263/289, 1263/290, 1263/291, 
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1263/292, 1263/293, 1263/294, 1263/295, 1263/296, 1263/297, 1263/298, 1263/299, 
1263/300, 1263/301, 1263/302, 1263/303, 1263/304, 1263/305, 1263/306. Jedná se o 
ostatní plochy. 

Zájmové území pro zvýšení provozní kapacity biodegrada ní plochy se nachází ve východní 
ásti nevyužívaného areálu Zem lského družstva Ladná, který je situován na východním 

okraji obce Ladná (cca 800 m od centra obce), poblíž komunikace III/002 21, cca 3,5 km od 
eclavi severním sm rem.  

 

Technické ešení 
Zám rem budou využívány stávající objekty areálu - jedná se o dva nadzemní silážní žlaby – 
celková plocha 1 260 m2 (zkolaudované), manipula ní plochy - celková plocha 480 m2, 
komunikace, záchytné jímky odpadních deš ových vod, 3 monitorovací vrty podzemních vod, 
napojení na elektrickou energii.  

Provozní zázemí tvo í:  2 bu ky, plechový uzamykatelný p íst ešek pro skladování materiálu, 
suché WC, 22 m3 nádrž na užitkovou vodu a 2 nádrže 8 m3 sloužící pro p ípravu 
bakteriálního preparátu.  

Zám r neklade nároky na budování nových stavebních objekt  ani inženýrských sítí. 
V budoucnu se plánuje pouze vybudování vrtu pro odb r užitkové vody (která je v sou asné 
dob  dodávána v cistern ). 

Hranice areálu nebudou rozši ovány. 

 
Technologie 
Po p ejímce  je odpad umíst n na biodegrada ní plochu. 

 v p ípad  pot eby se provede úprava fyzikálních vlastností odpadu p ídavkem vhodných 
materiál  nebo nadrcením, a rozhrnut do vrstvy 0,7 -1,5 m, 

 materiál je obohacen o zdroj minerálních živin (fosfor a dusík), dotace je provedena 
aplikací hnojiva nap . NPK, 

 z inokula biopreparátu je p ipraven pracovní roztok biopreparátu, do vody v nádržích na 
ípravu biopreparátu je nao kováno bakteriální inokulum, p idáno hnojivo nap . NPK a 

zdroj uhlíku (nap . cukr, melasa…). Provzduš ování je realizováno prost ednictvím 
erpadla se sprchou, zárove  je obsah kultiva ní nádrže provzduš ován a míchán, 

 po pomnožení inokula v kultiva ních nádržích se provádí p ímý post ik na uložené 
odpady, 

 pr žn  se provádí kultivace a provzduš ování naklada em cca 1 x za 30 dní,  
 v p ípad  pot eby se provádí vlh ení kontaminovaných odpad , 
 biodegrada ní proces je pr žn  monitorován analýzami vzork , jejichž odb r provádí 

proškolená osoba. 
 

Délka doby biodegradace závisí na mí e zne išt ní a druhu kontaminantu (nap .  po tem 
uhlík  v et zcích uhlovodík  nebo konzistencí odpadu). Platí, že uhlovodíky s nižším 
po tem násobných vazeb a po tem uhlík  jsou lépe degradovatelné. Obecn  proces 
biodegradace trvá od 3 do 24 m síc . 

Jímání kontaminovaných srážkových vod z biodegrada ní plochy probíhá v záchytné 
bezodtokové jímce odkud jsou tyto vody rozst íknuty na odpady umíst né na ploše pro 
zajišt ní pot ebné vlhkosti v biodegrada ním procesu. 

Provoz plochy je zajiš ován jedním pracovníkem CEST – vedoucím plochy, který je p ítomen 
na  ploše v dob  zavážení plochy p íjmutým odpadem, kultivace materiálu, zavlažování, 
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aplikace biopreparátu, odb r vzork  a odvozu odpadu, kontrola plochy a stavu vod ve sb rné 
jímce 1x za 14 dní (podle klimatických podmínek).  

Extern  jsou najímáni pracovníci pro obsluhu mechaniza ních prost edk  a dodavatelé 
bakteriální kultury.  

Provoz dekontamina ního st ediska je nepravidelný, odvislý od dodávky materiálu a pr hu 
biodegrada ních proces . Provoz bude probíhat pouze v denní dob  a bude sm ován do 5ti 
pracovních dn  v týdnu. 
 
Technická infrastruktura 
Technická za ízení: 
Se sestávají z erpadel a post ikova e, kterým se kontaminovaná zemina udržuje ve vlhkém 
stavu. erpadla jsou kalová a p enosná. Rozvod vody je zajišt n hadicemi. 
 

Manipula ní prost edky:  

Na biodegrada ní ploše je užívána tato mechanizace (formou pronájmu): 

 Kolový naklada   nap . JCB 3CX (provzduš ování p ehazováním) 
 CAS  10 m3 

Inženýrské sít : 

 Zdrojem elektrické energie budou stávající rozvody NN areálu.  
 P ípojka pitné vody a kanalizace není do areálu zavedena. 
 Užitková voda je p ivážena v cisternách.  

isté deš ové vody jsou p irozen  vsakovány do podloží. 
 Plyn není do areálu zaveden. 
 Areál je napojen na telekomunika ní sí .  
 Ve ejné osv tlení není nainstalováno. 

 
Doprava 
Vlivem provozu posuzovaného zám ru dojde k navýšení intenzity nákladní automobilové 
dopravy o max. cca 30 pr jezd  za den na okolních komunikacích - III/00221, II/425, dálnici 
D2. Nákladní vozidla budou využívána k dopravení odpadu do dekontamina ního st ediska a 
odvoz upravených odpad  ze st ediska k dalšímu využití i odstran ní. Doprava nebude 
celoro ní, ale bude provád na nárazov . V no ní dob  nebude doprava realizována.  

Pro zám r budou využívány stejné komunikace jako pro stávající stav tj. p íjezdová 
komunikace III/002 21, ze které 50% vozidel pojede sm r na B eclav a 50% vozidel se napojí 
na II/425. 
 
Vliv na ovzduší 
Posuzovaná lokalita pat í mezi oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší, kde jsou p ekra ovány 
denní imisní koncentrace PM10. 

Pro zjišt ní vlivu zne iš ujících látek emitovaných z provozu posuzovaného zám ru a jejich 
imisní vliv na nejbližší zástavbu byla vypracována rozptylová studie, která je p ílohou 
oznámení.  

Zdrojem emisí z posuzované technologie bude p eprava a manipulace  
s odpadem (zavážení materiálu na biodegrada ní plochu, p ehrnování odpad , jejich odvoz).  
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Z biodegrada ní plochy mohou dále unikat zbytkové emise t kavých organických látek (dále 
VOC). T kavé složky ropných produkt  se budou uvol ovat p i b žné teplot  zejména po 
navezení kontaminovaného materiálu a p i p ekopávání zeminy. Emise VOC nelze 
v sou asné dob  kvalifikovan  odhadnout, proto nebyly v rozptylové studii uvažovány.  

i biodegradaci budou emise škodlivin minimalizovány tím, že dekontaminovaný materiál 
bude udržovaný ve vlhkém stavu (vlhkost 30 hm.%.). Manipulace se zeminou bude 
provád na v dob  vhodných klimatických podmínek.  

Hodnocení vliv  na ovzduší pro provoz zám ru bylo provedeno pro nejvyšší a pr rné 
ro ní imisní koncentrace oxidu dusi itého, PM10 a pro pr rné ro ní imisní koncentrace 
benzenu. 

Provozem posuzovaného zám ru nebude docházet k p ekra ování imisních limit  
posuzovaných zne iš ujících látek s výjimkou 24-hodinového imisního limitu pro PM10, který 
bude za nep íznivých pov trnostních podmínek p ekra ován. ísp vek posuzovaného 
zám ru bude však minimální.  

 

Vliv na hlukovou situaci 
Dominantním zdrojem hluku je v posuzované lokalit  dopravní hluk vyvolaný silni ní 
dopravou na silnicích III/00221, II/425, dálnici D2 a místních komunikacích. 

Zdrojem hluku v posuzovaném areálu dekontamina ního st ediska jsou stacionární zdroje 
hluku (kalové erpadlo, cisterna ( erpadlo), kolový naklada ) a dopravní hluk vyvolaný 
vozidly zajiš ujícími dopravní obslužnost zám ru.  

Pro výpo et stávající i p edpokládané hlukové situace u nejbližší obytné zástavby - pro hluk 
ze stacionárních zdroj  hluku i pro dopravní hluk byla vypracována hluková studie, která je 

ílohou oznámení. 

Ve všech modelových bodech budou po realizaci zám ru pro hluk ze stacionárních zdroj  
hluku i pro dopravní hluk spolehliv  spln ny hygienické limity pro chrán ný venkovní prostor, 
v denní dob . Pro provoz zám ru není nutné realizovat protihluková opat ení. 

Skute nou hlukovou situaci bude možné ov it až p ímým m ením hladin akustického tlaku 
A po zprovozn ní zám ru.   
 
Vliv na zdraví obyvatel 
Sou ástí oznámení je Hodnocení vlivu zám ru na ve ejné zdraví. Hodnocení vycházelo 
z rozptylové a hlukové studie. 
 

Vliv chemických škodlivin: 

Zjišt né p ísp vky PM10 k denní imisní koncentraci jsou relativn  nízké, ale vzhledem k 
závažnosti ú ink  prašného aerosolu na zdraví, je nutné v co nejvyšší mí e minimalizovat 
emise tuhých zne iš ujících látek do ovzduší vhodnými technickými a organiza ními 
opat eními tak, aby nebyl zjišt ný imisní p ísp vek v zájmové lokalit  významn ji navyšován 
dalšími zdroji emisí v etn  sekundární prašnosti. 

Vypo tené pr rné ro ní imisní p ísp vky suspendovaných ástic frakce PM10 
z posuzovaného zám ru jsou nízké. Nep edstavují tak významn jší zvýšení stávající imisní 
zát že prašným aerosolem v zájmové lokalit  a v souvislosti s tím ani zm nu sou asné míry 

ink  na zdraví obyvatel. 
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Vypo tené imisní p ísp vky oxidu dusi itého z posuzovaného zám ru jsou vzhledem 
k p edpokládané celkové imisní situaci nízké a nep edstavují tak významn jší zvýšení 
zdravotních rizik u exponovaných osob.  

S benzenem je spojeno riziko karcinogenního p sobení. Z teoretického výpo tu míry 
pravd podobnosti zvýšení výskytu karcinom  nad b žný výskyt v populaci (tzv. ILCR) plyne, 
že se tato míra pravd podobnosti rozší ením kapacity posuzovaného dekontamina ního 
st ediska nezm ní. Zjišt ný p ísp vek ILCR ze zám ru bude o 4 až 5 ád  nižší, než je 
doporu ená úrove  p ijatelného rizika (10-6).  

 

Vliv hluku: 

Celkové vypo tené hladiny hluku (ze stacionárních zdroj  a obslužné dopravy) dosahují dle 
modelového výpo tu ve stávajícím stavu u obytné zástavby v okolí st ediska úrovn  LAeq 
40,5 až 43,2 dB. Po realizaci zám ru lze o ekávat celkové hladiny hluku v úrovni 40,7 až 
43,7 dB.  

Nár sty hladin hluku po rozší ení kapacity areálu dekontamina ního st ediska se 
edpokládají o + 0,2 dB a + 0,5 dB v bodu . 5 a 1 a o + 1,5 dB v bodu . 4. Vyšší nár st lze 
ekávat v bod . 2 a 3 (zástavba v ulici Mlýnská), a to o + 2,3 dB a + 2,2 dB. 

Obecn  lze konstatovat, že hluk z provozu areálu a navazující obslužné dopravy bude 
vnímán subjektivn . Vnímání hluku m že ovliv ovat umíst ní obytné zástavby vzhledem 
k poloze areálu a dopravním trasám a dále také vztah, který k n mu konkrétní osoba 
zaujímá. Také záleží na konkrétní situaci (zp sobu v trání, využívání venkovních prostor 
k odpo inku a relaxaci apod.). U hlukové zát že lze za vnímatelnou ozna it zm nu hladiny 
hluku okolo 3 dB. 

 
Faktory pohody, sociáln  ekonomické vlivy 
Navržená technologie má p i standardním a správném provozu p edpoklady, že nebude 
významn jším zdrojem pachových látek. K nárazovému uvol ování pachových látek m že 
docházet p edevším p i navážce a p ehrnování odpad  (zejména v po áte ních fázích 
biodegrada ního procesu).  

Provoz zám ru bude organiza  zabezpe en zp sobem, který bude omezovat narušení 
faktor  pohody - v no ních hodinách nebude zám r provozován, veškerá p eprava bude 
uskute ována v denní dob .  

Zám rem dojde spíše k zefektivn ní využití stávajících pracovních míst, nové pracovní 
pozice nebudou vytvo eny. 

 

Vlivy na zam stnance 
i b žném provozu se nep edpokládá negativní vliv na zam stnance. 

Biotechnologie, které jsou využívány, jsou ov eny a schváleny Státním zdravotním ústavem 
a MZ R. Používané mikroorganismy nevykazují patogenní ú inky, z hlediska ochrany 
ve ejného zdraví nep edstavují zdravotní rizika. 

Provoz zám ru musí respektovat požadavky dané legislativními p edpisy v oblasti ochrany 
zdraví zam stnanc  p i práci a spl ovat nároky kladené na pracovišt  a sanitární za ízení.  

i práci musí pracovník dodržovat pracovní postupy, bezpe nostní p edpisy, zásady 
hygieny práce.  
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Odpady 
Provozovatel biodegrada ní plochy je povinen provozovat toto za ízení se souhlasem k 
provozování za ízení k využívání, zpracování, odstra ování, sb ru nebo výkupu 
odpad  podle § 14 odst. 1 zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s jeho 
schváleným provozním ádem.  

ijímané odpady do za ízení: 

Do za ízení budou p ijímány pouze schválené druhy odpad , které budou svojí kvalitou 
spl ovat požadavky pro p ijetí do dekontamina ního st ediska Ladná. Bude se jednat o 
zeminy, r zné kvality a zrnitosti od pís itých až po jílovité a jíly, betony a stavební 
konstrukce, r zné kvality a velikosti kus  obsahující kameny omítku a cihly i armované 
(rozdrcené), kaly rypné konzistence obsahující NEL p ípadn  PAU nebo BTEX (látky 
odbouratelné biotechnologií). Seznam druh  odpad  p ijímaných do za ízení - na 
biodegrada ní plochu - v etn  limitujících koncentrací kontaminant  v odpadech je uveden 
v oznámení. 

Množství p ijmutého odpadu na jednu zavážku (na dobu cca 3 m síce až rok – dle 
úsp šnosti biodegrada ního procesu) bude max. 3 402 t  (1 890 m3), maximální ro ní p íjem 
odpadu bude 10 206 t (3 zavážky).  
Odpady, materiál na výstupu ze za ízení: 

Výslednými produkty biodegradace budou odpady – zejména zeminy, betony, kameny, 
ípadn  kaly rypné konzistence obsahující nebezpe né látky, které budou p edávány 

oprávn ným osobám pro další využití (na povrchu terénu) nebo k odstran ní (pro p íjem na 
skládku p íslušné kategorie). Další zp sob nakládání s odpady bude ur en dle výsledk  
analýz (po zhodnocení nebezpe ných vlastností odpad  dle platné legislativy).  

hem provozu biodegrada ní plochy bude produkováno minimální množství odpad  ze 
sociálního zázemí - pouze sm sný komunální odpad a z n ho vyt íd né složky, dále odpady 
pocházející z úklidu, užívání, údržby a oprav v rámci technologie (nap . zbytky nát rových 
hmot, odpadní oleje, akumulátory, baterie, zá ivky) a kal ze septik  a žump. Tyto odpady 
budou p edávány oprávn ným osobám k využití nebo odstran ní v souladu s požadavky 
zákona o odpadech.  
 
Odpadní vody, vliv na povrchové a podzemní vody 

hem provozu biodegradace prakticky nevznikají žádné technologické odpadní vody. 
Produkce splaškových vod b hem provozu zám ru bude velmi nízká  

Biodegrada ní plocha je vodohospodá sky zabezpe ena proti únik m polutant  do okolí 
V areálu provozován kontrolní systém pro zajiš ování zamezení úniku závadných látek jak 
z podzemních záchytných jímek výluhových vod, tak z rezervní jímky výluhových vod i ze 
skladovacích nádrží na kal obsahující nebezpe né látky. 

Zám r nebude p edstavovat negativní vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod ani           
zm nu odtokových pom  v území. 

Vzhledem ke skladování závadných látek ve v tším rozsahu musí být pro provoz 
biodegrada ní plochy vypracován havarijní plán dle vyhlášky . 450/2005 Sb., v platném 
zn ní a p edložen ke schválení p íslušnému vodoprávnímu ú adu.  
 

Vliv na p du 
Zám r neklade žádné nároky na zábor zem lských ani lesních p d, ani se jeho realizací 
nep edpokládá zne išt ní okolních p d. 
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Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
Zám rem nebudou negativn  ovlivn ny žádné zvlášt  chrán né druhy rostlin a živo ich , 
nebudou dot eny prvky územního systému ekologické stability. 
 

Vlivy na soustavu Natura 2000 
Posuzovaný zám r nebude zasahovat ani neovlivní evropsky významné lokality ani pta í 
oblasti. 
 

Vliv na krajinu 
Zám r nebude mít negativní vliv na krajinný ráz ani jím nebudou dot eny významné krajinné 
prvky, ani žádné kulturní ani historické památky.  

Umíst ní zám ru bylo vhodn  vybráno v zastav ném území, na plochách výroby a 
technických za ízení. 

Zám r se nachází na území archeologického zájmu, avšak nebudou dot eny zájmy 
chrán né zákonem . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i.   
 

Vliv na chrán ná území 
Plánovaný neovlivní žádná zvlášt  chrán ná území vymezená zákonem . 114/1992 Sb.,     
o ochran  p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis .  
 

Vliv na p írodní zdroje, horninové prost edí 
írodní zdroje se v míst  zám ru ani v bližším okolí nevyskytují. Zám r je situován 

v chrán ném ložiskovém území Ladná, které nebude zám rem ovlivn no (nedojde 
k zásah m do podpovrchových vrstev). 
 

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky  
Areál provozovatele CEST spol.s r.o. se nachází na území s archeologickými nálezy dle 
zákona . 20/87 Sb.,  o státní památkové pé i v platném zn ní. Vzhledem k tomu, že v rámci 
realizace zám ru nedojde k žádným zemním pracím, nebudou narušeny archeologické 
situace.  

ešený zám r se nenachází v území historického nebo kulturního významu.  

Areál a jeho stavební objekty náleží spole nosti MND Servisní a.s. Lužice, která je pronajímá 
spole nosti CEST spol. s r.o.  pro provoz dekontamina ní plochy. Objekty, kde je a bude 
technologie biodegradace provád na, jsou stavebn  zkolaudované. 

Jiné vlivy na hmotný majetek se nep edpokládají.  
 
Záv r 
Po provedeném komplexním posouzení vliv  na životní prost edí dle p ílohy . 4 zákona           
. 100/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , které obsahuje toto oznámení je z ejmé, že 

zám r nebude významným zp sobem negativn  ovliv ovat žádnou ze složek životního 
prost edí, tudíž z environmentálního hlediska lze za p edpokladu dodržení podmínek 
uvedených v tomto oznámení zám r doporu it. 
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Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru 
„Zařízení k využívání a odstraňování odpadů dekontaminační středisko – Ladná u Břeclavi“, 
k. ú. Ladná, okres Břeclav, 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 EMPLA AG 
s.r.o., Za Škodovkou 305/5, 503 11 Hradec Králové, podané dne 9. 8. 2011, možnosti vlivu 
výše uvedeného záměru na lokality soustavy Natura 2000 a vydává

s t a n o v i s k o

podle § 45i odstavce 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr

n e m ů ž e      m í t      v ý z n a m n ý      v l i v

na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

     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 její celistvost a příznivý 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.

                                                                                      JUDr. Pavel Nesvatba v. r.
                                                                        vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny

Za správnost vyhotovení: Anna Foltová
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1. ÚVOD 
edm tem hlukové studie je posouzení zm ny hlukové zát že zp sobené 

„Dekontamina ním st ediskem Ladná u B eclavi“ (níže v textu zám r) spole nosti CEST 
s.r.o., Koupelní 2, 695 01 Hodonín na nejblíže umíst ný chrán ný venkovní prostor 
a chrán ný venkovní prostor staveb. 

2. SITUACE A POPIS PROVOZU 
Zám rem oznamovatele je  zvýšení provozní kapacity za ízení k úprav  odpad , tj. 

biodegrada ní plocha. Areál plánovaného zám ru je situován na východní okraj obce Ladná 
a to jihozápadn   od silnice  . III/00221 Ladná - B eclav p i odbo ce silnice do obce Ladná.  
V minulosti byla plocha zám ru sou ástí areálu Zem lského družstva Ladná.  
 Zám r bude sloužit jako biodegrada ní plocha ur ená pro využívání 
kontaminovaných zemin, stavebních sutí, kal  a obdobných odpad , pro které bude jako 
zp sob vyžití nebo odstran ní používána technologie biologické dekontaminace. Jedná se o 
již provozované silážní jámy, jenž se užívají jako dekontamina ní plocha pro úpravu kal  a 
zemin, které jsou kontaminovány ropnými látkami. V oploceném areálu se nachází dva 
nadzemní silážní žlaby, p ed nimi je zpevn ná izolovaná plocha, každá o rozm rech 10 x 24 
m a dále úsek p íjezdové komunikace. Plocha areálu je odvodn na pomocí žlab  a 
kanalizace do záchytných jímek odpadních deš ových vod. Posuzovaný areál bude 
dopravn  napojen na sí  ve ejných pozemních komunikací stávající ú elovou komunikací, 
která je napojena na silnici . III/00221 Ladná - B eclav. Provoz zám ru bude pouze v denní 
dob . 

Nejbližší chrán ný venkovní prostor a chrán ný venkovní prostor staveb je umíst n 
jihozápadn  od zám ru. Nejbližší chrán ný venkovní prostor staveb je tvo en nízkopodlažní 
obytnou zástavbou. Území v okolí posuzovaného zám ru je rovinaté s pohltivým terénem. 

Na posuzovaném zám ru lze vyspecifikovat tyto zdroje hluku: 
- stacionární zdroje hluku (kalové erpadlo, kolový naklada , cisterna) 
- dopravní hluk vyvolaný vozidly zajiš ujícími dopravní obslužnost zám ru  

Na hlukovém pozadí u nejbližšího chrán ného venkovního prostoru staveb 
a chrán ného venkovního prostoru má nejvýznamn jší podíl dopravní hluk vyvolaný silni ní 
dopravou na silnicích III/00221, II/425, dálnici D2 a místních komunikacích. 
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OBR.1  Situace a umíst ní zám ru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
3.  HYGIENICKÉ LIMITY 

Nejvyšší p ípustné hladiny hluku jsou uvedeny v na ízení vlády . 148/2006 Sb. “O 
ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací”. 
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A: 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LpAeq,T je hlavním deskriptorem pro 
posuzování hluku v pracovním i venkovním prost edí. Je definována: 
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kde fi je míra asového výskytu hladin z m eného asového úseku v i-tém 
hladinovém intervalu v procentech, sekundách nebo etnosti tení 

 Li je st ední hladina v i-tém hladinovém intervalu v dB 
 n je celkový po et hladinových interval  

Nejvyšší p ípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T v chrán ném 
venkovním prostoru a v chrán ných venkovních prostorech staveb (s výjimkou impulsního 
hluku) se stanoví sou tem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a korekcí p ihlížející 
k místním podmínkám a denní dob  podle tabulek. 
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TAB.1 Korekce pro stanovení nejvyšších p ípustných hodnot hluku v chrán ném venkovním 
prostoru a v chrán ných venkovních prostorech staveb: 

Korekce [dB] 
Zp sob využití území 

1) 2) 3) 4) 

Chrán né venkovní prostory staveb  l žkových 
zdravotnických za ízení v etn  lázní - 5 0 + 5 + 15 

Chrán ný venkovní prostor l žkových zdravotnických 
za ízení v etn  lázní 0 0 + 5 + 15 

Chrán né venkovní prostory ostatních staveb a chrán ný 
ostatní venkovní prostor 0 + 5 + 10 + 20 

Poznámka - korekce se nes ítají 

Pro no ní dobu se pro chrán ný venkovní prostor staveb p ítá další korekce   - 10 dB 
s výjimkou hluku z dopravy na železni ních dráhách, kde se použije korekce - 5 dB 

1) Použije se pro hluk z ve ejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších 
zdroj  hluku, s výjimkou letiš , pozemních komunikací, nejde-li o ú elové komunikace, a 
dále s výjimkou drah, nejde-li o železni ní stanice zajiš ující vlakotvorné práce, zejména 
roz ování a sestavu nákladních vlak , prohlídku vlak  a opravy voz  

2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na ve ejných komunikacích, s výjimkou 
elových komunikací, a drahách 

3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk 
z dopravy na t chto komunikacích je p evažující nad hlukem z dopravy na ostatních 
pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném 
pásmu dráhy. 

4) Použije se v p ípad  staré hlukové zát že z dopravy na pozemních komunikacích a 
drahách, kdy starou hlukovou zát ží se rozumí stav hlu nosti p sobený dopravou na 
pozemních komunikacích a drahách,  který v chrán ných venkovních prostorech staveb 
a v chrán ném venkovním prostoru vznikl do 31.1. 2000. Tato korekce z stává 
zachována i po položení nového povrchu vozovky, vým ny kolejového svršku, 
pop ípad  rozší ení vozovek p i zachování sm rového nebo výškového vedení 
pozemní komunikace nebo dráhy, p i které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlu nosti 
v chrán ném venkovním prostoru staveb a v chrán ném venkovním prostoru a pro 
krátkodobé objízdné trasy. 

Kone né posouzení p ísluší místn  p íslušnému územnímu pracovišti krajské 
hygienické stanice, stejn  jako ur ení korekcí a stanovení opat ení v p ípad  p ekro ení 
povolených hodnot. 
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4. D SLEDKY PRO EŠENÍ 
Na základ  na ízení vlády . 148/2006 Sb. vyplývá pro zájmové území následující 

stanovení hygienických limit . 

TAB.2  D sledky pro ešení 

základní hladina akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB 

KOREKCE NA MÍSTNÍ PODMÍNKY  

stacionární zdroje hluku 

chrán né venkovní prostory staveb a chrán né venkovní prostory 0 dB 

dopravní hluk  

+ 5 dB 1)  
chrán né venkovní prostory staveb a chrán né venkovní prostory 

+ 10 dB 2) 

KOREKCE NA DENNÍ DOBU 

den 0600 - 2200 hod (T= 16 hod) 0 dB 

VÝSLEDNÁ NEJVYŠŠÍ P ÍPUSTNÁ EKVIVAL. HLADINA AK. TLAKU A LAeq,T 

stacionární zdroje hluku 

chrán né venkovní prostory staveb a chrán né venkovní prostory LAeq,T = 50 dB  

dopravní hluk 1) 

LAeq,T = 55 dB 1) 
chrán né venkovní prostory staveb a chrán né venkovní prostory 

LAeq,T = 60 dB 2) 
1) korekce je stanovena pro hluk z pozemní dopravy na ve ejných komunikacích 

2) korekce je stanovena pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, 
kde hluk z dopravy na t chto komunikacích je p evažující nad hlukem z dopravy na ostatních 
pozemních komunikacích 
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5.  VÝPO ET A AKUSTICKÉ POSOUZENÍ 
Zm na hlukové zát že je ešena, vzhledem k stávající a p edpokládané hlukové situaci 

v posuzované lokalit  vyvolané zprovozn ním zám ru. Výpo et stávající i p edpokládané 
hlukové situace bude proveden pro hluk ze stacionárních zdroj  hluku, pro dopravní hluk 
a pro hluk ze stacionárních zdroj  hluku i dopravy spole . Modelový výpo et je u všech 
posuzovaných zdroj  hluku proveden pro níže uvedené režimy provozu: 

a) nulová varianta - stav v roce 2012 bez realizace zám ru  
b) pouze zám r  
c) aktivní varianta - stav v roce 2012 s realizací zám ru 

Pro zpracování stacionárních zdroj  hluku je v této studii použito výpo tového 
programu „Hluk+, Verze 7.12 Profi - Výpo et dopravního a pr myslového hluku ve 
venkovním prost edí “. 

POZN. níže k textu:  
- dopravním hlukem rozumíme hluk z pozemní (silni ní) dopravy na ve ejných pozemních 

komunikacích  
- stacionárními zdroji hluku rozumíme i hluk p sobený vozidly, které se pohybují na 

neve ejných pozemních komunikacích (ú elové komunikace, areál zám ru)  

5.1  VÝPO TOVÉ BODY 
Výpo tové body jsou umíst ny u nejbližšího chrán ného venkovního prostoru 

situovaného do blízkosti zám ru.  

TAB.3  Umíst ní výpo tových bod  

íslo 
bodu umíst ní 

výška 
bodu 
(m) 

1 obytný d m .p. 485 (Mlýnská) - východní hranice oplocení domu 3,0 

2 obytný d m .p. 447 (Mlýnská) - východní hranice oplocení domu 3,0 

3 obytný d m .p. 487 (Mlýnská) - východní hranice oplocení domu 3,0 

4 obytný d m .p. 97/98 (Masarykova) - východní hranice oplocení domu 3,0 

5 obytný d m .p. 343/57 (Úlehlova) - východní hranice oplocení domu 3,0 

kalibra ní bod 

6 okraj komunikace III/00221 - 15 m od osy komunikace III/00221, jižní 
okraj místní komunikace ve sm ru do obce Ladná 1,5 

 
 



EMPLA AG spol. s r.o., Hradec králové  HLUKOVÁ STUDIE 

 8 

OBR.2  Umíst ní výpo tových bod   
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5.2 STACIONÁRNÍ ZDROJE HLUKU 

Modelový výpo et je proveden pro hluk ze stacionárních zdroj  hluku umíst ných na 
posuzovaném zám ru. Stávající stav v posuzované lokalit  byl zmapován formou m ení. 

5.2.1  NAM ENÉ HODNOTY 

Stávající hluková zát ž posuzované lokality ze všech stacionárních zdroj  hluku 
umíst ných v posuzované lokalit  byla zmapována formou m ení. M ení bylo provedeno 
v denní dob . Z m ení hluku v mimopracovním prost edí byl zpracován protokol F-115/11, 
který je sou ástí této hlukové studie a je uveden v p íloze .1. 

TAB.4 Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,8h (dB) ze všech stacionárních zdroj  
hluku umíst ných v posuzované lokalit  

íslo m ícího místa  
DENNÍ DOBA 

1 2 

hladina ak. tlaku LAeq,8h [dB] 42,9 40,1 

Nam ené hodnoty LAeq,8h jsou reprezentativní pro nejhlu jších 8 po sob  jdoucích 
hodin v denní dob . 

POZN. všechny hodnoty LAeq,T byly m eny ve specifických asových intervalech, kdy byl 
hluk z dopravy a jiných zdroj  hluku nesouvisejících s m enými zdroji hluku snížen na 
minimum. 
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5.2.2  VYPO TENÉ HODNOTY 

Vstupní údaje pro výpo et: 

Podklady pro modelový výpo et hlukové studie: 

a) rekognoskace posuzované lokality 
b) m ení hluku, protokol o zkoušce F-115/2011 
c) provozní ád, dekontamina ní plocha Ladná u B eclavi 
d) databáze akustických parametr  zdroj  hluku firmy EMPLA AG 
e) zadavatelem vypln ný dotazník k dokumentaci EIA, rozptylové a hlukové studii 
 
TAB.5  Stacionární zdroje hluku umíst né na zám ru 

zdroj hluku n LWA 
[dB] 

t 
[min] 

LWA
 ´ 

[dB] 
P1 kolový naklada  JCB 3CX 1 102,0 300 100,0 
P2 kalové erpadlo 1 100,0 120 94,0 
P3 cisterna - erpadlo 1 96,0 120 87,0 

OBSLUŽNÁ DOPRAVA V AREÁLU ZÁM RU  

úsek U1 - 15 pr jezd  nákladních vozidel v areálu zám ru 

 
LWA - hladina akustického výkonu A 
n - po et zdroj  hluku 
t  - doba chodu zdroje hluku v pr hu jednoho pracovního dne 
LWA ´  - hladina akustického výkonu A p epo tena na 8 po sob  jdoucích 

nejhlu jších denních hodin 

OBR.3  Umíst ní stacionárních zdroj  hluku P1 a P3 a ú elové komunikace  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

U1 
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Modelový výpo et: 

TAB.6  Ekvivalentní hladina akustického tlaku A ze stacionárních zdroj  hluku  

rok 2012 ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T [dB] 
 výpo tový bod 1 2 3 4 5 

DENNÍ DOBA - nejhlu jších po sob  jdoucích 8 h 

a) nulová varianta (m ení) 42,9 40,1 40,1 1) 40,1 1) 40,1 1) 

b) zám r 33,6 39,2 39,0 36,9 26,3 

c) aktivní varianta 43,4 42,7 42,6 41,8 40,3 

zm na c) oproti a) 0,5 2,6 2,5 1,7 0,2 
1) nam eno v modelovém bodu .2 
 
5.3  VÝPO ET DOPRAVNÍHO HLUKU 

Vstupní údaje pro výpo et: 

Podklady pro modelový výpo et dopravního hluku: 

a) rekognoskace posuzované lokality 
b) kalibrace výpo tového modelu 
c) oficiální s ítání dopravy v roce 2010, SD, správa Jihomoravský kraj 
d) zadavatelem vypln ný dotazník k dokumentaci EIA, rozptylové a hlukové studii  

 
TAB.7  Po ty pr jezd  vozidel, modelový rok 2010 
silnice III/00221 II/425  

ítací usek SD 6 - 0260  

úsek komunikace K1 K2 K3 K4 
a) nulová varianta 1) 2) 

OV 2717 2717 2481 2481 
NV 286 286 985 985 po et pr jezd  vozidel za 

24 h  
celkem 3003 3003 3466 3466 

b) zám r 3) 
OV 0 0 0 0 
NV 15 15 10 5 po et pr jezd  vozidel za 

16 h (denní doba 6 - 22 h) 
celkem 15 15 10 5 

1) pro po et pr jezd  vozidel za 24 h na úsecích K1 - K4 je použito oficiální s ítání dopravy 
z roku 2010, SD, správa Jihomoravský kraj  
2) epo et intenzity silni ní dopravy pro denní dobu (T=16 h) ze 24 hod hodnot pr jezdu 
vozidel je proveden v programu Hluk+ 
3) po ty pr jezd  vozidel dodané zadavatelem hlukové studie 
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OBR.4  Ozna ení úsek  dopravních tras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalibrace výpo tového modelu: 

V modelovém bodu . 6 bylo provedeno m ení hluku ze silni ní dopravy v pr hu 
kterého bylo sou asn  provedeno s ítání dopravy v úseku K1 a K2 (silnice III/00221). Na 
základ  nam ených hodnot a zadaných po  pr jezd  vozidel byl výpo tový model 
v programu Hluk+ 7.12 Profi upraven tak, aby vypo tené hodnoty LAeq,T byla totožná 
s nam enými hodnotami LAeq,T. 

TAB.8   Kalibrace výpo tového modelu - nam ené a vypo tené hodnoty LAeq,T  

datum a as m ení 1. 8. 2011, od 1100 do 1200 hod 

doba m ení 60 minut 

umíst ní viz. TAB.3  

dominantní zdroj hluku dopravní hluk na silnici III/00221 

charakter hluku prom nný 

ící za ízení zvukom r B&K 2260, mikrofon B&K 4189, kalibrátor MMF 05 000 

mikrofon byl opat en krytem proti v tru a umíst n ve výšce 1,5 m nad zemí tak, že osa 
mikrofonu sm ovala kolmo k ose silnice III/00221 

osobní vozidla 180 po et pohyb  
vozidel  nákladní vozidla 4 

nam ená a vypo tená hodnota LAeq,T 59,0 

areál 
ZÁM RU 

Ladná  

K1 

K2 

K3 

K4 
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Modelový výpo et: 

TAB.9  Ekvivalentní hladina akustického tlaku A z dopravního hluku  

rok 2012 ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T [dB] 
 výpo tový bod 1 2 3 4 5 

DENNÍ DOBA     6 - 22 hod  (T = 16 hod) 

a) nulová varianta 31,6 31,6 33,9 31,5 30,3 

b) zám r 13,6 14,2 17,9 13,7 10,9 

c) aktivní varianta 31,6 31,7 34,0 31,6 30,4 

zm na c) oproti a) 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 
 

5.4 VÝPO ET EKVIVALENTNÍ HLADINY AK. TLAKU A LAeq,T ZE 
STAC. ZDROJ  HLUKU A DOPRAVNÍHO HLUKU SOU ASN  
Vstupní údaje:  

viz. 5.2 Stacionární zdroje hluku a 5.3 Výpo et dopravního hluku 

Výpo et: 

TAB.10 Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T ze stacionárních zdroj  hluku 
a dopravního hluku spole , výpo tový rok 2012, denní doba 

Výpo tové místo LAeq,T [dB] 
výpo tový rok 2012 

1 2 3 4 5 

a) nulová varianta  

SH 42,9 40,1 40,1 40,1 40,1 

DH  31,6 31,6 33,9 31,5 30,3 

SH plus DH 43,2 40,7 41,0 40,7 40,5 

b) zám r 

SH 33,6 39,2 39,0 36,9 26,3 

DH  13,6 14,2 17,9 13,7 10,9 

SH plus DH 33,6 39,2 39,0 36,9 26,4 

c) aktivní varianta 

SH 43,4 42,7 42,6 41,8 40,3 

DH  31,6 31,7 34,0 31,6 30,4 

SH plus DH 43,7 43,0 43,2 42,2 40,7 

zm na c) oproti a) 0,5 2,3 2,2 1,5 0,2 
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6.  AKUSTICKÉ POSOUZENÍ 
Akustické posouzení se provádí porovnáním p edpokládaných hladin akustického tlaku 

A s hodnotami požadovanými na ízením vlády . 148/2006 Sb. Z hlediska posouzení vlivu 
hlu nosti provozu na okolí je t eba nejprve vyspecifikovat možné zdroje hluku, mechanizmus 
jejich ší ení do okolních prostor  a porovnání p edpokládané situace s požadavky platné 
legislativy. 

STACIONÁRNÍ ZDROJE HLUKU 

TAB.11  Porovnání s hygienickými limity  
rok 2012 ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T [dB] 

 výpo tový bod 1 2 3 4 5 
DENNÍ DOBA - nejhlu jších po sob  jdoucích 8 h 

hygienický limit 50,0 

a) nulová varianta 42,9 40,1 40,1 40,1 40,1 

b) zám r 33,6 39,2 39,0 36,9 26,3 

c) aktivní varianta 43,4 42,7 42,6 41,8 40,3 

hygienický limit spln n ano ano ano ano ano 

Ve všech modelových bodech i u všech ešených variant (nulová, zám r, aktivní) 
budou v denní dob  pro hluk ze stacionárních zdroj  hluku spolehliv  spln ny hygienické 
limity pro chrán ný venkovní prostor a chrán ný venkovní prostor staveb. 

DOPRAVNÍ HLUK       

TAB.12  Porovnání s hygienickými limity 
rok 2012 ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T [dB] 

 výpo tový bod 1 2 3 4 5 
DENNÍ DOBA     6 - 22 hod  (T = 16 hod) 

hygienický limit 55,0 

a) nulová varianta 31,6 31,6 33,9 31,5 30,3 

b) zám r 13,6 14,2 17,9 13,7 10,9 

c) aktivní varianta 31,6 31,7 34,0 31,6 30,4 

hygienický limit spln n ano ano ano ano ano 
 

Ve všech modelových bodech i u všech ešených variant (nulová, zám r, aktivní) 
budou v denní dob  pro hluk ze silni ní dopravy spolehliv  spln ny hygienické limity pro 
chrán ný venkovní prostor a chrán ný venkovní prostor staveb. 

I po zprovozn ní zám ru bude ve všech modelových bodech dominantním zdrojem 
hluku, hluk vyvolaný stávající silni ní dopravou a podíl hluku vyvolaný dopravní obslužností 
zám ru, bude zcela zanedbatelný tzn., že nebude mít negativní vliv na zm nu hlukového 
zatížení posuzované lokality dopravním hlukem.  



EMPLA AG spol. s r.o., Hradec králové  HLUKOVÁ STUDIE 

 15 

7.  PROTIHLUKOVÁ OPAT ENÍ 
i dodržení vstupních akustických parametr  použitých v modelovém výpo tu, a to 

etn  dodržení maximálního po tu pr jezdu vozidel vyvolaných provozem zám ru, nejsou 
u posuzovaného zám ru nutná žádná protihluková opat ení. 

 
8. NEJISTOTA MODELOVÉHO VÝPO TU  

Metoda použitá p i výpo tu hlukové studie zaru uje následné nejistoty modelových výpo : 

- výsledky výpo  hluku z dopravy na pozemních komunikacích, v programu Hluk+ lze na 
základ  provedených ov ení terénními m eními za adit do II. t ídy p esnosti s chybou 
vypo tené hodnoty ± 2,0 dB 

- výsledky výpo  ze stacionárních zdroj  hluku v programu Hluk+ lze za adit do II. t ídy 
esnosti s chybou vypo tené hodnoty ± 3,0 dB 

9.  SEZNAM ZKRATEK 
LAeq,T  - ekvivalentní hladina akustického tlaku A 
SH - stacionární zdroje hluku 
DH - dopravní hluk ze silni ní dopravy 
NV - nákladní vozidla 
OV - osobní vozidla 

10.  ZÁV R 

Ve všech modelových bodech i u všech ešených variant (nulová, zám r, aktivní) 
budou v denní dob  pro hluk ze stacionárních zdroj  hluku i pro dopravní hluk spolehliv  
spln ny hygienické limity pro chrán ný venkovní prostor a chrán ný venkovní prostor staveb, 
které jsou vymezené v na ízení vlády . 148/2006 Sb. „O ochran  zdraví p ed nep íznivými 

inky hluku a vibrací“. 

Skute nou hlukovou situaci bude možné ov it až p ímým m ením hladin akustického 
tlaku A po zprovozn ní zám ru.  
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1. Úvod 
Rozptylová studie byla zpracována na základ  § 17 odst. 6, zákona . 86/2002 Sb. [1] 
o ochran  ovzduší a o zm  n kterých dalších zákon  (zákon o ochran  ovzduší), 
v platném zn ní a je ur ena pro oznámení o hodnocení vlivu stavby na životní prost edí 
v souvislosti se zvýšením provozní kapacity dekontamina ního st ediska Ladná. 
Dekontamina ní st edisko provozuje dv  biodegrada ní plochy, za ízení k využití nebo 
odstra ování odpad . Sou asná provozní kapacita st ediska je cca 999 t/rok. Po zvýšení 
kapacity st ediska bude maximální ro ní kapacita 10 206 t. 

Výpo et imisních koncentrací byl proveden podle metody SYMOS´97 - Systém 
modelování stacionárních zdroj , kterou vydal HMÚ Praha [2, 3]. Dle na ízení vlády 
. 597/2006 Sb. [4] se jedná o referen ní metodu pro výpo et rozptylu zne iš ujících látek. 

K vlastnímu výpo tu byla použita verze výpo etního programu 2006.  

Tato metodika je založena na p edpokladu Gaussovského profilu koncentrací kou ové 
vle ky. Program umož uje výpo et maximálních krátkodobých (hodinových,  
24-hodinových) a pr rných ro ních imisních koncentrací zne iš ujících látek, které se 
ve zvolených bodech mohou vyskytnout v daných t ídách stability a p i r zných 
rychlostech a sm rech v tru, dále doby p ekro ení zvolených hrani ních koncentrací (nap . 
imisních limit  a jejich násobk ) za rok a podíly jednotlivých zdroj  nebo skupin zdroj  na 
ro ní pr rné koncentraci v daném míst .  

Metodika zahrnuje korekce na vertikální lenitost terénu, po ítá se stá ením a zvyšováním 
rychlosti v tru s výškou a p i výpo tu pr rných koncentrací a doby p ekro ení bere 
v úvahu rozložení etností sm ru a rychlosti v tru.  

Výpo ty  se  provád jí  pro  p t  t íd  stability  atmosféry  (tj.  5  t íd  schopnosti  atmosféry  
rozptylovat p ím si) a 3 t ídy rychlosti v tru. Charakteristika t íd stability a výskyt t íd 
rychlosti v tru vyplývají z následující tabulky (tabulka . 1). 

 
Tabulka . 1: T ídy stability atmosféry 

ída 
stability 

Rozptylové 
podmínky 

Výskyt t íd 
rychlosti v tru (m/s) 

      I silná inverze, velmi špatný rozptyl       1,7 

  II inverze, špatný rozptyl  1,7            5 

  III slabá inverze nebo malý vertikální gradient 
teploty, mírn  zhoršené rozptylové podmínky 

 1,7            5              11 

  IV normální stav atmosféry, dobrý rozptyl  1,7            5              11 

  V labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl  1,7            5 

 
Termická stabilita ovzduší souvisí se zm nami teploty vzduchu s m nící se výškou 
nad zemí. Vzr stá-li teplota s výškou, t žší studený vzduch z stává v nižších vrstvách 
atmosféry a tento fakt vede k útlumu vertikálních pohyb  v ovzduší a tím 
k nedostate nému rozptylu zne iš ujících látek, nastává inverze (I. a II. t ída stability). 
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Inverze se vyskytují p evážn  v zimní polovin  roku, kdy se zemský povrch intenzivn  
ochlazuje. V d sledku nedostate ného slune ního zá ení mohou inverze trvat i n kolik dní. 
V letní polovin  roku se inverze vyskytují pouze v ranních hodinách. 

Výskyt inverzí je dále omezen na dobu s menší rychlostí v tru. Silný vítr vede k velké 
mechanické turbulenci v ovzduší, která má za následek normální pokles teploty s výškou 
a rozrušení inverzí.  

žn  se vyskytující rozptylové podmínky p edstavují t ídy stability III. a IV., kdy dochází 
bu  k nulovému (III. t ída) nebo mírnému (IV. t ída) poklesu teploty s výškou. Mohou se 
vyskytovat za jakékoli rychlosti v tru, p i silném v tru obvykle nastávají podmínky ve IV. 

íd  stability. 

V. t ída stability popisuje rozptylové podmínky p i silném poklesu teploty s výškou. 
Za t chto situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosfé e, protože leh í 
vzduch sm uje od zem  vzh ru a t žší studený klesá k zemi, což vede k rychlému 
rozptylu zne iš ujících látek. Výskyt t chto podmínek je omezen na letní p lrok 
a slune ná odpoledne, kdy v d sledku p eh átého zemského povrchu se siln  zah ívá 
i p ízemní vrstva ovzduší. 

 

2. Vstupní údaje 
Rozptylová studie byla zpracována na základ  následujících údaj : 

Podklady p edané zadavatelem (investorem): 
 Provozní ád DEKONTAMINA NÍ ST EDISKO – LADNÁ U B ECLAVI, 

který vypracoval Viktor Tren ev, CEST spol. s r.o. 

 Údaje o po tu vozidel. 

Podklady zpracovatele rozptylové studie: 
 Mapový podklad 

 trná r žice pro lokalitu B eclav ( HMÚ) 
 Údaje z informa ního systému kvality ovzduší  

 Emisní faktory nákladních a osobních vozidel pro rok 2012 (EURO 3) 

 

Tabulka . 2: Emisní faktory (EURO 3, 2012) 

Emisní faktor [g/km] pro 
 Zne iš ující 

látka 10 
km/h 

20 
km/h 

50 
km/h 

70 
km/h 

90 
km/h 

Benzen 0,0641 0,033 0,0171 0,0134 0,0109 

NOx 4,7461 3,2362 1,7823 1,8436 2,1842 Nákladní vozidla 
(NV) 

PM10 0,8056 0,4329 0,2200 0,1943 0,1897 

Vysv tlivky:  NOx  oxidy dusíku 
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PM10 ástice, které projdou velikostn -selektivním vstupním filtrem 
vykazujícím pro aerodynamický pr r 10 µm odlu ovací 

innost 50 % 

 

2.1. Situace 
Zám rem investora, CEST spol. s r.o., je zvýšení kapacity za ízení k využití odpad , 
biodegrada ní plochy, u obce Ladná u B eclavi. Maximální kapacita biodegrada ní plochy 
bude 10 206 t/rok. 

Areál biodegrada ní plochy je situován na východní okraj obce Ladná, poblíž komunikace 
. III/00221 Ladná - B eclav, v k. ú. Ladná – viz obr. 1 a p íloha . 1 (Podkladová ást).  

Nejbližší obytný d m je vzdálen cca 250 m od posuzovaného zám ru. Souvislá obytná 
zástavba obce Ladná je od zájmového území vzdálena cca 600 m a tvo í ji p evážn  
rodinné domy. 

Nadmo ská výška pozemku, na kterém je umíst na biodegrada ní plocha spole nosti 
CEST spol. s r.o. je p ibližn  164 metr  n. m. 

Stávající imisní situace je ovliv ována p edevším emisemi z dopravy po místních 
komunikacích, z obslužné dopravy v areálu a dálkovým p enosem z velkých pr myslových 
zdroj .  

 

Obr. 1: Znázorn ní umíst ní posuzovaného zám ru  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Posuzovaný zám r 
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2.2. Meteorologické podmínky  
Meteorologickou situaci pro pot ebu rozptylové studie popisuje v trná r žice, která udává 
etnost sm  v tr  ve výšce 10 m nad terénem pro p t t íd stability p ízemní vrstvy 

atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a t i t ídy rychlosti v tru 
(1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).  

Pro výpo et rozptylové studie byla použita v trná r žice pro lokalitu B eclav. 

Odborný odhad v trné r žice zpracoval HMÚ Praha. Zobrazení v trné r žice je v p íloze 
. 2.  

Z této v trné r žice vyplývá, že nejv tší etnost výskytu má severozápadní vítr s 18,99 %. 
etnost výskytu bezv í je 7,03 %. 

Vítr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 41,75 % p ípad , vítr o rychlosti od 2,5 
do 7,5 m/s lze o ekávat v 46,87 % a rychlost v tru nad 7,5 m/s se vyskytuje v 11,38 % 

ípad .  

I. a II. t ída stability po así v p ízemní vrstv  atmosféry, tzn. špatné rozptylové podmínky 
se vyskytují v 18,97 % p ípad . 

 

2.3. Zdroje emisí 
Biodegrada ní plocha je za ízení ur ené pro úpravu kontaminovaných zemin, stavebních 
sutí, kal  a obdobných odpad , pro které je jako zp sob vyžití používána technologie 
biologické dekontaminace. Pro snížení druhotného zatížení životního prost edí dlouhými 

epravními vzdálenostmi je biodegrada ní za ízení využíváno zejména pro odpady  
z regionu.  

Zám rem budou využívána všechna stávající za ízení v dekontamina ním st edisku, která 
jsou ve vyhovujícím stavu a kapacitn  budou zám ru dosta ovat. V areálu jsou umíst ny 
dv  biodegrada ní plochy, jedná se o nadzemní silážní jámy. 

 

Výstavba 
Zám rem nebudou budovány nové objekty, po rozší ení kapacity budou využívány 
stávající objekty.  

 

Provoz zám ru  
Zám rem je navýšit kapacitu provozu dekontamina ního st ediska Ladná – stávající dv  
dekontamina ní plochy (bývalé silážní žlaby) sloužící pro odstra ování kal  a zemin, které 
jsou kontaminovány ropnými látkami, p ípadn  PAU a BTEX. Biotechnologie, které jsou 
využívány, jsou ov eny a schváleny Státním zdravotním ústavem a MZ R. 

Zám rem budou využívány stávající objekty areálu - jedná se o dva nadzemní silážní žlaby 
(zkolaudované), manipula ní plochy, komunikace, záchytné jímky odpadních deš ových 
vod, 3 monitorovací vrty podzemních vod, napojení na elektrickou energii. Zám r neklade 
nároky na budování nových stavebních objekt  ani inženýrských sítí. V budoucnu se 
plánuje pouze vybudování vrtu pro odb r užitkové vody (která je v sou asné dob  
dodávána v cistern ). 
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Biodegradací se budou zpracovávat nebezpe né odpady - zeminy, r zné kvality a zrnitosti 
od pís itých až po jílovité a jíly, betony a stavební konstrukce, r zné kvality a velikosti 
kus  obsahující kameny omítku a cihly i armované (rozdrcené), kaly rypné konzistence 
obsahující NEL p ípadn  PAU nebo BTEX (látky odbouratelné biotechnologií). 

Výslednými produkty dekontaminace budou odpady, které budou p edávány oprávn ným 
osobám pro další využití (na povrchu terénu) nebo k odstran ní (pro p íjem na skládku 

íslušné kategorie). Další zp sob nakládání s odpady bude ur en dle výsledk  analýz  
(po zhodnocení nebezpe ných vlastností odpad  dle platné legislativy).  

 

Popis principu „biotechnologie“ 
Biodegradace je metoda úpravy a p edúpravy odpad , p i které se sníží absolutní obsah 
definovaných škodlivin v odpadu na hodnoty, které umož ují tento odpad dále využívat 
nebo odstra ovat.   

Samotná biodegradace se bude provád t na zabezpe ené ploše aplikací schváleného kmene 
mikroorganism  a za podmínek, p i kterých bude docházet k nár stu biomasy  
ve sledovaném systému (odpadu). Dodaná sm s biopreparátu zajistí degradaci ropného 
nebo jiného organického zne išt ní.  Biopreparát se bude aplikovat v tekuté form  pomocí 
rozst iku na odpad.  Jednou z hlavních podmínek nár stu biomasy bude zajišt ní 
dostate ného množství kyslíku v celém objemu biodegradovaného odpadu. Dodávané 
mikroorganismy budou pracovat v režimu aerobní degradace zne išt ní. Dostatek kyslíku 
v odpadu bude zajiš ovat pravidelnou aerací jednotlivých zakládek zemními stroji. 
Aplikované bakterie budou dále udržovány v aktivit  pravidelnou dodávkou živin (nap . 
zem lská hnojiva NPK apod.).  

Rychlost a ú innost samotné biodegradace je závislá na výše uvedených faktorech  
a na dokonalé homogenizaci odpadu s dodanou biomasou. Homogenizace odpadu se bude 
provád t stavebním strojem. Homogenizace odpadu s vybranou biokulturou se bude 
provád t postupn , dokud v kone ném produktu nebude koncentrace sledovaných 
škodlivin v požadovaných limitech nebo snižování obsahu polutantu bude už tak pomalé, 
že pokra ování aplikací biopreparátu by bylo neekonomické.    

V rámci výše uvedené technologie bude docházet k míšení odpad , které mají shodné 
kontaminanty a shodný následný zp sob odstran ní nebo využití. 

 

Použité biotechnologie 
Pro provád ní dekontaminace na biodegrada ní ploše budou používány následující 
technologie:  

Biotechnologie firmy RMTVZ a.s. - BIO-REM III a VODNÍ ZDROJE, a.s. - Putidol, 
budou dodávány extern . Metody biotechnologie BIO-REM III a Putidol jsou ov eny  
a schváleny Státním zdravotním ústavem a MZ R. Jsou založeny na schopnosti ur itých 
bakteriálních kmen  využívat nežádoucí organické slou eniny jako zdroj uhlíku a energie 
pro sv j r st. Tyto mikroorganismy musí být schopné degradovat jak r zné frakce ropy, 
BTX nebo PAU, tak meziprodukty jejich metabolismu.  

Metody spo ívají ve zvýšení koncentrace mikroorganism  v sanovaném materiálu a tím 
znásobení jejich metabolické aktivity a schopnosti produkovat surfaktanty.  Surfaktanty 
jsou povrchov  aktivní látky bakteriálního p vodu, které umož ují p evést málo rozpustné 
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nepolární látky do vodného roztoku a usnadnit tak jejich následnou degradaci 
mikroorganismy. 

Krom  dotace minerálních hnojiv (pro zajišt ní optimálního pom ru C:N:P) a d kladné 
aerace systému bude intenzifikace biologické aktivity zajišt na aplikací bakteriálního 
preparátu schváleného SZÚ, pop . p ídavkem vedlejšího zdroje C jako substrátu. 

Biotechnologie je odolná v i chemickému zne išt ní a v i t žkým kov m do ur ité 
koncentrace.  Biotechnologie je funk ní v rozsahu pH od pH 4 do pH 9. Vlhkost odpadu by 

la p evyšovat 30 % hm. Teplota, p i které probíhá bioproces velmi intenzivn , se 
pohybuje nad 15 °C. 

 

Popis procesu biodegradace 
Po p ejímce bude odpad umíst n na biodegrada ní plochu. 

V p ípad  pot eby se provede úprava fyzikálních vlastností odpadu p ídavkem vhodných 
materiál  nebo nadrcením, a rozhrnutím do vrstvy 0,7 – 1,5 m. 
Materiál bude obohacen o zdroj minerálních živin (fosfor a dusík), dotace bude provedena 
aplikací hnojiva nap . NPK. 
Z inokula biopreparátu bude p ipraven pracovní roztok biopreparátu, do vody  
v nádržích na p ípravu biopreparátu bude nao kováno bakteriální inokulum, p idáno 
hnojivo nap . NPK a zdroj uhlíku (nap . cukr, melasa…). Provzduš ování bude 
realizováno prost ednictvím erpadla se sprchou, zárove  bude obsah kultiva ní nádrže 
provzduš ován a míchán.  Po pomnožení inokula v kultiva ních nádržích se bude provád t 

ímý post ik na uložené odpady. 
Pr žn  se bude provád t kultivace a provzduš ování zpracovávaného materiálu 
naklada em cca 1 x za 30 dní, v p ípad  pot eby se bude provád t vlh ení 
kontaminovaných odpad , biodegrada ní proces bude pr žn  monitorován analýzami 
vzork , jejichž odb r bude provád t proškolená osoba. 

Délka doby biodegradace bude záviset na mí e zne išt ní a druhu kontaminantu (nap . 
po tem uhlík  v et zcích uhlovodík  nebo konzistencí odpadu). Platí, že uhlovodíky  
s nižším po tem násobných vazeb a po tem uhlík  jsou lépe degradovatelné. Proces 
biodegradace trvá v závislosti na mí e kontaminace a požadovaných cílových parametrech 
od 3 do 24 m síc . 

Jímání kontaminovaných srážkových vod z biodegrada ní plochy bude probíhat v záchytné 
bezodtokové jímce, odkud budou tyto vody rozst íknuty na odpady umíst né na ploše pro 
zajišt ní pot ebné vlhkosti v biodegrada ním procesu.  

 

Stru ný postup 

 ijímaný odpad bude zvážen na externí váze p ed provedením p ejímky, 
 ejímka odpadu k p epracování na biodegrada ní ploše,  
 vstupní kontrola odpadu,  
 veškeré odpady budou registrovány v provozním deníku p ípadn  v digitální form  

v po íta i s možností jakékoliv sumarizace odpad  v etn  zjišt ní všech 
pot ebných údaj  o objednatelích a odpadech,  
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 pokud bude p ivezen odpad, který není uveden v provozním ádu, nesmí obsluha 
tento odpad p evzít ke zpracování. Tato skute nost je oznámena na Krajský ú ad 
Jihomoravského kraje, odbor životního prost edí. 

 
Kapacita biodegradace 

Stávající stav:  

 Okamžitá kapacita plochy: max. 368 t na jednu zavážku 
 Max. ro ní kapacita: cca 999 t/rok (dle úsp šnosti biodegrada ního procesu) 
 Plocha žlab : 1 260 m2 

 

Budoucí stav: 

 Okamžitá kapacita plochy: max. 3 402 t na jednu zavážku 
 Max. ro ní kapacita: 10 206 t (dle úsp šnosti biodegrada ního procesu) 
 Plocha žlab : 1 260 m2 , objem žlab  35x18x1,5 x 2 (po et žlab ): 1 890 m3 

 
Dekontamina ní st edisko bude provozováno celoro .  

  

Návrh za azení zdroje:  
Biodegradace (podle na ízení vlády . 615/2006 Sb. [8]) 
Podle zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní [1] a na ízení vlády . 615/2006 Sb. [8] 
(p íloha  1, bod 6. 12.), se p edpokládá, že se bude jednat o Sana ní za ízení 
(odstra ování ropných a chlorovaných uhlovodík  z kontaminovaných zemin).  

Kategorie:  
st ední zdroj – za ízení s projektovaným ro ním výkonem 1 až 5 t VOC, 

velký zdroj – za ízení s projektovaným ro ním výkonem vyšším než 5 t VOC. 
 

Emisní limit pro VOC je 50 mg/m3, p i vztažných podmínkách C. 
 

Výb r zne iš ujících látek 
Zdrojem emisí do ovzduší z posuzovaného zám ru bude samotný provoz biodegrada ní 
plochy. Samotná biodegradace se bude provád t na zabezpe ené ploše aplikací 
schváleného kmene mikroorganism  a za podmínek, p i kterých bude docházet k nár stu 
biomasy ve sledovaném systému (odpadu). Dodaná sm s biopreparátu zajistí degradaci 
ropného nebo jiného organického zne išt ní.  Biopreparát se bude aplikovat v tekuté form  
pomocí rozst iku na odpad.  Jednou z hlavních podmínek nár stu biomasy bude zajišt ní 
dostate ného množství kyslíku v celém objemu biodegradovaného odpadu. Dodávané 
mikroorganismy budou pracovat v režimu aerobní degradace zne išt ní. 

Z biodegrada ní plochy budou unikat zbytkové emise t kavých organických látek (VOC). 
Emise VOC závisí na tenzi par jednotlivých látek, na teplot  a zastoupení jednotlivých 
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látek v kontaminovaném materiálu. T kavé složky ropných produkt  se budou uvol ovat 
i b žné teplot  na po átku procesu, po navezení kontaminovaného materiálu a p i 
ekopávání zeminy, zejména v po áte ných fázích cyklu. Emise VOC nelze v sou asné 

dob  nelze kvalifikovan  odhadnout, proto nebyly v rozptylové studii uvažovány.  

i uvol ování t kavých látek bude docházet k vývinu pachových látek. Tento zápach se 
ší í do vzdálenosti n kolika metr  a nep esahuje intenzitu obvyklou v okolí erpacích 
stanic. P i dodržení technologických postup  bude vývin pachových látek minimální. 
K nárazovému vývinu pachových látek m že docházet p edevším p i navážce  
a p ehrnování odpad  (zejména v po áte ných fázích biodegrada ního procesu).  

Pro správný pr h biodegradace je nutné materiál udržovat vlhký, vlhkost 
kontaminovaných odpad  by se m la pohybovat nad 30 hm. %. Vzhledem k tomu, že bude 
materiál udržován vlhký, nebude docházet k uvol ování tuhých zne iš ujících látek  
do okolí. 

i biodegradaci za použití výše popsané technologie jsou emise škodlivin minimalizovány 
až vylou eny tím, že dekontaminovaný materiál je udržovaný ve vlhkém stavu, manipulace 
se zeminou bude provád na v dob  vhodných klimatických podmínek. Biodegrada ní 
plocha není opat ena žádným výduchem, ve kterém by bylo možno stanovit koncentraci 
zne iš ujících látek. 

Vzhledem k tomu, že p evažující vítr v posuzované lokalit  je severozápadní, nem l by 
posuzovaný zdroj za b žných rozptylových podmínek obt žovat okolní obyvatele 
nadm rným zápachem, proto nejsou nutná navrhovat žádná opat ení. 

Dalším zdrojem emisí z posuzované technologie bude také p eprava a manipulace  
s odpadem. Jedná se p edevším o manipulaci materiálu od zavážení materiálu  
na biodegrada ní plochu, p es p ehrnování odpad  až po jejich odvoz. Sledovanými 
škodlivinami produkovanými spalovacími motory vozidel a mechanism  jsou oxidy 
dusíku, oxid uhelnatý, uhlovodíky a pevné ástice. 

Zne iš ující látky uvažované v rozptylové studii jsou benzen, PM10 a oxidy dusíku. 
 

2.3.1. Bodové zdroje emisí 
hem provozu zám ru nebudou bodové zdroje emisí provozovány. 

 

2.3.2. Plošné zdroje emisí 
Jako plošný zdroj emisí byly v rozptylové studii uvažovány emise z dopravy nákladních 
vozidel a naklada e v areálu biodegrada ní plochy CEST spol. s r.o.  

Emisní faktory nákladních automobil  byly spo ítány pomocí výpo etního programu 
MEFA-06, který je pro tyto ú ely ur en. Tento program umož uje výpo et emisních 
faktor  v závislosti na typu vozidla, rychlosti jízdy, sklonu vozovky a výpo tovém roce. 
Výpo et byl proveden pro rok 2012, rychlost jízdy 10 km/h a emisní úrove  Euro 3. 
Emisní faktory jsou uvedeny v tabulce . 2. 
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Manipula ní plocha 
Bude se jednat p edevším o pohyb nákladních vozidel dovážející a vyvážející materiál  
a pohyb naklada e. Dle zadavatele se jedná o maximální pohyb 30 nákladních vozidel  
za den (bude probíhat nárazov  – max. cca 18 dní v roce). Uvažovaná rychlost vozidel 
v areálu je 10 km/h, uvažovaná ujetá vzdálenost na nakládací ploše je 100 m. 

 

Výpo et hmotnostního toku:  
po et pr jezd  HDV za hodinu*ujetá vzdálenost v areálu spole nosti v km*emisní faktor 
zne iš ující látky pro HDV v g/km  

 

Pro výpo et rozptylové studie byl plošný zdroj rozd len na tverce s takovou délkou 
strany, aby byla spln na podmínka uvedena v Metodickém pokynu MŽP [3]: velikost 
délky strany tverce plošného elementu y0 nesmí být v tší než nejv tší možná hodnota y0 
uvedená v následující tabulce (tabulka . 3): 

 
Tabulka . 3: Maximální délka strany plošného elementu y0 

Vzdálenost x0
´ m  nejbližšího referen ního 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 

 
Naklada  
V areálu biodegrada ní plochy bude provozován jeden naklada . Emisní faktory pro 
použití kapalných paliv v pístových spalovacích motorech (kg/t) podle p ílohy . 4 
k vyhlášce . 205/2009 Sb., v platném zn ní [9]: 

NOx  50 kg/t 

TZL  1,0 kg/t 
VOC  6 kg/t, v rozptylové studii byl použít p edpoklad pro benzen 1/10  

z VOC = 1/10 z 6 = 0,6 kg/t 

 

Tabulka . 4: Emisní hodnoty z provozu naklada e 

Zne iš ující látka Hmotnostní tok [g/s] 

Benzen  0,000957 

NOx 0,0797 

PM10  0,00159 
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V následující tabulce . 5 jsou uvedeny hodnoty hmotnostních tok  na plošných zdrojích 
hem provozu zám ru.  

 
Tabulka . 5: Emisní hodnoty plošných zdroj   

Plošný zdroj  Škodlivina Hmotnostní tok [g/s] 

Benzen 0,000967 

NOx 0,0805 Nakládací plocha Nákladní vozidla  
+ naklada  

PM10 0,00173 

 

2.3.3. Liniové zdroje emisí 

Automobilová doprava 
Hlavním liniovým zdrojem zne išt ní bude doprava po stávající komunikaci . III/00221  
Ladná – B eclav a p íjezdové komunikaci k dekontamina ní ploše.  

Dle zadavatele rozptylové studie se jedná o pohyb max. 15 nákladních vozidel za den. 
Rozptylová studie byla po ítána pro nejhorší možnou situaci, tedy 30 pr jezd  nákladních 
vozidel za den. Po výjezdu z areálu se vozidla napojí na komunikaci . III/00221 v pom ru 
50 % ve sm ru Podivín (úsek 2) a 50 % ve sm ru B eclav (úsek 1). Po výjezdu  
na komunikaci . 425 se vozidla napojí 33 % ve sm ru na Podivín (úsek 3) a 17 %  
na B eclav (úsek 4). Rozložení dopravy je znázorn no na obr. 2. Navážení a vyprázdn ní 
plochy bude probíhat b hem t í dn  3 x za rok. 

Pro výpo et maximální hodinové intenzity se používá p edpoklad, že v dopravní špi ce 
jsou emise 2,4-krát vyšší než v pr ru (SYMOS 97, systém modelování stacionárních 
zdroj , Metodická p íru ka (strana 13) 2 . 

Emisní faktory nákladních vozidel byly spo ítány pomocí výpo etního programu  
MEFA-06, který je pro tyto ú ely ur en. Tento program umož uje výpo et emisních 
faktor  v závislosti na typu vozidla, rychlosti jízdy, sklonu vozovky a výpo tovém roce. 
Výpo et byl proveden pro rok 2012 a emisní úrove  Euro 3 (tabulka . 2). 

V dodatku . 1 k Metodickému pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP zve ejn ném 
ve V stníku MŽP [7] jsou uvedeny procentuelní zastoupení frakce PM10. Pro emise 
z dopravy iní procento zastoupení PM10 100 % z celkového prachu. 

Pro ú ely rozptylové studie byly uvažované komunikace rozd leny do 5 úsek  (viz obr. 2).  
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Obr. 2: Znázorn ní liniových zdroj  – okolní komunikace 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Každý úsek byl rozd len na délkové elementy (o délce elementu y0) tak, aby byla spln na 
podmínka uvedená v Metodickém pokynu MŽP [3]: velikost elementu y0 nesmí být v tší 
než nejvyšší možná hodnota uvedená v následující tabulce (tabulka . 6): 

 

Tabulka . 6: Maximální délka strany délkového elementu 

Vzdálenost x0 m  nejbližšího 
referen ního 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 

 

Výpo et hmotnostního toku 
po et NV za hodinu*emisní faktor zne iš ující látky pro NV v g/km 

 
Množství benzenu, NOx a PM10 uvedené v tabulkách . 7 bylo vypo teno z tabelovaných 
emisních faktor  uvedených v tabulce . 2. 

 

 
 

 

1 

3 

CEST spol. s r.o. 

2 

4 
5 
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Tabulka . 7: Emise z navazující automobilové dopravy na p íjezdové komunikaci 

Po et pr jezd  vozidel  Hmotnostní tok [g/m/s] 
Zdroj emisí 

[NV/den] [NV/h] Benzen NOx PM10 

Úsek 1,2  
(20 km/h) 15 3 2,75*10-8 2,70*10-6 3,61*10-7 

Úsek 1,2 
(50 km/h) 15 3 1,43*10-8 1,49*10-6 1,83*10-7 

Úsek 1,2   
(70 km/h) 15 3 1,12*10-8 1,54*10-6 1,62*10-7 

Úsek 1,2 
(90 km/h) 15 3 9,08*10-9 1,82*10-6 1,58*10-7 

Úsek 3  
(20 km/h) 10 2 1,83*10-8 1,80*10-6 2,41*10-7 

Úsek 3 
(50 km/h) 10 2 9,5*10-9 9,9*10-7 1,22*10-7 

Úsek 4  
(20 km/h) 5 1 9,17*10-9 8,99*10-7 1,20*10-7 

Úsek 4 
(50 km/h) 5 1 4,75*10-9 4,95*10-7 6,11*10-8 

Úsek 4  
(70 km/h) 5 1 3,72*10-9 5,12*10-7 5,40*10-8 

Úsek 4 
(90 km/h) 5 1 3,03*10-9 6,07*10-7 5,27*10-8 

Úsek 5  
(20 km/h) 30 6 5,5*10-8 5,39*10-6 7,22*10-7 

 

3. Imisní limity 
Imisní limity jsou stanoveny na ízením vlády . 597/2006 Sb. [4]. Hodnoty imisních limit  
jsou vyjád eny v g.m-3 a vztahují se na standardní podmínky – objem p epo tený 
na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa. 

 

Imisní limity vybraných zne iš ujících látek 
Tabulka . 8: Imisní limity 

Zne iš ující 
látka Doba pr rování 

Hodnota imisního limitu/maximální 
povolený po et jejího p ekro ení  

za rok 

Oxid dusi itý 1 hodina 200 µg.m-3/18 

Oxid dusi itý 1 rok 40 µg.m-3 

PM10 24 hodin 50 µg.m-3/35 
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Zne iš ující 
látka Doba pr rování 

Hodnota imisního limitu/maximální 
povolený po et jejího p ekro ení  

za rok 

PM10 1 rok 40 µg.m-3 

PM2,5 1 rok 25 µg.m-3 

Benzen 1 rok 5 µg.m-3 
 

4. Pozadí 
Základním obecným podkladem pro hodnocení sou asného imisního zatížení uvažovanými 
škodlivinami jsou výsledky poza ového imisního m ení. Imisní situace p ímo 
v posuzované lokalit  není trvale sledována.  

Posuzovaná lokalita pat í mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší – sd lení MŽP R  
– vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základ  dat za rok 2009 [6].  

 
Tabulka . 9: Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (v % území) 

Stavební ú ad PM10 (d IL) Souhrn p ekro ení IL 

stský ú ad B eclav 2,9 2,9 

Vysv tlivky:  d IL 24hodinový imisní limit 

 IL imisní limit 

 

Nejbližší m ící stanice benzenu, PM10 a  NO2 v Jihomoravském kraji se nachází  
v Mikulov  - Sedlec.  

 

ící stanice: 

Oxid dusi itý (NO2) 
V Jihomoravském kraji se monitoring oxidu dusi itého provádí na 14 m ících stanicích, 
nejbližší m ící stanicí je stanice . 1135 Mikulov - Sedlec.  

 Mikulov - Sedlec, stanice . 1135 ( HMÚ), reprezentativnost: oblastní m ítko 
(desítky až stovky km), klasifikace stanice: poza ová, venkovská, zem lská, 
regionální, nadmo ská výška: 245 m, datum vzniku: 01. 10. 1994 – data pro 
výzkum. Projekty, modely, verifikace atp. 
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Tabulka . 10: Hodinové, denní, tvrtletní a ro ní charakteristiky NO2 nam ené 
v roce 2010 na stanici . 1135 

Hodinové hodnoty Denní hodnoty tvrtletní hodnoty Ro ní hodnoty 

Max. 19 MV VoL 50% 
Kv Max. 95% 

Kv 
50% 
Kv X1q X2q X3q X4q X S N Jednotka 

Datum Datum VoM 98% 
Kv Datum  98% 

Kv C1q C2q C3q C4q XG SG dv 

79,6 57,4 0 9,8 46,2 28,4 9,6 16,6 8,8 7,0 18,2 12,6 8,01 357 
µg/m3 

26.1. 5.12. 0 40,4 24.1.  36,5 84 91 91 91 10,6 1,76 3 

Limity pro rok 2010: 

hodinový limit   200,0 µg/m3  ro ní limit   40,0 µg/m3 

 

PM10  

V Jihomoravském kraji se monitoring PM10 provádí na 18 m ících stanicích. Vzhledem 
k charakteru a reprezentativnosti posuzovanou lokalitu nejlépe vystihuje m ící stanice  
. 1135 Mikulov - Sedlec, charakterizace stanice je uvedena výše v textu. 

 

Tabulka . 11: Hodinové, denní, tvrtletní a ro ní charakteristiky PM10 nam ené 
v roce 2010 na stanici . 1135 

Hodinové hodnoty Denní hodnoty tvrtletní hodnoty Ro ní hodnoty 

Max. 95% 
Kv 

50% 
Kv Max. 36MV VoL 50% 

Kv X1q X2q X3q X4q X S N Jednotka 

Datum 99,9% 
Kv 

98% 
Kv Datum Datum VoM 98% 

Kv C1q C2q C3q C4q XG SG dv 

233,0 62,0 19,0 144,2 47,4 31 19,9 35,2 18,3 17,4 28,0 24,6 17,64 351 
µg/m3 

25.1. 1.1. 79,0 24.1. 10.10. 31 68,6 84 85 91 91 20,0 1,91 4 

Limity pro rok 2010: 

denní limit   50,0 µg/m3  ro ní limit   40,0 µg/m3 

 
Benzen 
V Jihomoravském kraji se monitoring benzenu provádí na 3 m ících stanicích, nejbližší 

ící stanicí je stanice . 1135 Mikulov – Sedlec. Na stanici není uvedena ro ní hodnota, 
proto byla použita stanice . 1545 Brno - st ed. 

 Brno - st ed, stanice . 1545( HMÚ), reprezentativnost: oblastní m ítko – 
stské nebo venkov (4 - 50 km), klasifikace stanice: dopravní, m stská, obytná, 

nadmo ská výška: 230 m, datum vzniku: 01.11.2004 – stanovení celkové repr. 
konc. pro osídlené ásti území.  
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Tabulka . 12: Hodinové, denní, tvrtletní a ro ní charakteristiky benzenu 
nam ené v roce 2010 na stanici . 1545 

Hodinové hodnoty Denní hodnoty tvrtletní hodnoty Ro ní hodnoty 

Max. 95% 
Kv 

50% 
Kv Max. 95% 

Kv 
50% 
Kv X1q X2q X3q X4q X S N Jednotka 

Datum 99,9% 
Kv 

98% 
Kv Datum  98% 

Kv C1q C2q C3q C4q XG SG dv 

8,0 2,9 1,1 3,8 2,8 1,1 1,8 0,8 0,8 1,8 1,3 0,69 336 
µg/m3 

8.12. 1.1. 3,6 24.1.  3,1 88 84 79 85 1,2 1,64 9 

Limity pro rok 2010: 

ro ní limit   5,0 µg/m3   

 
Vysv tlivky k tabulkám . 10 - 12: 

50 % Kv   50 % kvantil 

95 % Kv   95 % kvantil 

98 % Kv   98 % kvantil 

99,9 % Kv   99,9 % kvantil 

X1q, X2q, X3q, X4q  tvrtletní aritmetický pr r 

C1q, C2q, C3q, C4q po et hodnot, ze kterých je spo ítán aritmetický pr r za dané 
tvrtletí 

X    ro ní aritmetický pr r 

XG    ro ní geometrický pr r 

S    sm rodatná odchylka 

SG     standardní geometrická odchylka 

N    po et m ení v roce 

dv    doba trvání nejdelšího souvislého výpadku 

36 MV 36. nejvyšší hodnota v kalendá ním roce pro daný asový interval 

VoL     po et p ekro ení limitní hodnoty LV 

VoM     po et p ekro ení meze tolerance LV + MT 

Xm    sí ní aritmetický pr r 

mc     sí ní etnost m ení 

 

5. Referen ní body 
Nejprve byly stanoveny charakteristiky zne išt ní v husté geometrické síti referen ních 
bod . Parametry sít  jsou uvedeny v tabulce . 13 a zobrazení sít  je v p íloze . 1. 
Výpo et v síti byl proveden pro výšku 1,5 metru (p ibližná výška dýchací zóny lov ka). 
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Tabulka . 13: Parametry sít  referen ních bod   
(zájmové území 1 400 x 2 000 m) 

sou adnice po áte ního bodu x = 0, y = 0 

Krok sít  na osách x = 100 m, y = 100 m 

Po et bod  ve sm ru osy x 15 

Po et bod  ve sm ru osy y 21 

Celkový po et bod  315 

Celková plocha pokrytá sítí 2,8 km2 

 

Parametry sít  byly zvoleny tak, aby sí  pokrývala nejbližší obytnou zástavbu v okolí 
posuzovaného zám ru.  

Rozptylová studie byla dále po ítána pro 5 výpo tových bod  mimo sí .  
Výpo tové body mimo sí  byly zvoleny tak, aby reprezentovaly nejbližší obytnou 
zástavbu. Sou adnice výpo tových bod  mimo sí  jsou uvedeny v  tabulce . 14 a body 
jsou zakresleny v p íloze . 1 (Podkladová ást).  

Výpo et byl proveden pro výšku horní ímsy u zvolených objekt  (parametr h v tabulce 
. 14).  

 

Tabulka . 14: Sou adnice referen ních bod  

íslo bodu/ . popisné x [m] y [m] z [m] h [m] 

1/485 -582802 -1205866 160,03 6 

2/447 -583132 -1205886 159 5 

3/487 -582988 -1205871 158 5 

4/97/98 -583013 -1206199 159,08 5 

5/343/57 -583196 -1205751 158,94 5 

x, y, z   sou adnice referen ních bod   

h    výška horní ímsy 
 

6. Výpo et imisních koncentrací 
Podle metodiky SYMOS´97 [2] byly provedeny výpo ty p ísp vk  imisních koncentrací 
(maximálních hodinových, maximálních 24 - hodinových a pr rných ro ních) 
vybraných zne iš ujících látek ve zvolených 5 výpo tových bodech mimo sí  
a v geometrické síti referen ních bod .  

Hodnoty p ísp vk  imisních koncentrací byly vypo teny pro všech p t t íd stability 
ízemní vrstvy atmosféry a t i t ídy rychlosti v tru, s p ísp vky po úhlových krocích 1°.  
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Imisní koncentrace benzenu, NO2 a PM10  
V následující tabulce . 15 jsou uvedeny vypo tené hodnoty p ísp vk  imisních 
koncentrací benzenu, NO2 a PM10 v každém zvoleném výpo tovém bod  mimo sí . 

Podrobné výpisy výpo  jsou v p ílohách . 3 – 5, kde jsou uvedeny p ísp vky imisních 
koncentrací benzenu, NO2 a  PM10 ve všech výpo tových bodech p i r zných 
pov trnostních podmínkách (p i r zné t íd  stability po así a rychlosti v tru).  

U hodnot p ísp vk  maximálních imisních koncentrací jsou uvedeny rovn ž pov trnostní 
podmínky (t ídy stability po así a rychlosti v tru) p i kterých jsou tato maxima 
dosahována. Uvedená krátkodobá maxima znamenají nejvyšší hodnoty koncentrací 
ze všech t íd stability a p i takové rychlosti v tru, která je v dané t íd  stability nej etn jší. 

Ve všech referen ních bodech jsou tato maxima dosahována p i špatných rozptylových 
podmínkách za silných inverzí a slabého v tru. S rostoucí rychlostí v tru vypo tené 
koncentrace zna  klesají. 

Za b žných rozptylových podmínek jsou koncentrace n kolikanásobn  nižší než 
i inverzích a v p ípad  normálního a labilního teplotního zvrstvení a rychlého rozptylu 
že být tento rozdíl až ádový. 

Ve skute nosti se tyto maximální hodnoty koncentrací mohou vyskytovat pouze n kolik 
hodin nebo dní v roce, v závislosti na etnosti výskytu inverzí a v trné r žici pro 
posuzovanou lokalitu (viz p íloha . 2). Proto jsou pro posouzení vhodn jší ro ní 
koncentrace zne iš ujících látek, p i jejichž výpo tu je použita i v trná r žice. 

Grafické znázorn ní vypo tených p ísp vk  imisních koncentrací NO2 (maximálních 
hodinových a pr rných ro ních), PM10 (maximálních 24-hodinových a pr rných 
ro ních) a benzenu (pr rných ro ních) ve form  izolinií je sou ástí p ílohy rozptylové 
studie – p íloha . 6. Podrobné výpisy výpo  p ísp vk  imisních koncentrací benzenu, 
NO2 a  PM10 ve všech referen ních bodech v síti p i r zných pov trnostních podmínkách 
(p i r zné t íd  stability po así a rychlosti v tru) jsou k dispozici na vyžádání  
u zpracovatele rozptylové studie.  

 

Tabulka . 15: P ísp vek k imisním koncentracím zne iš ujících látek 
ve výpo tových bodech mimo sí   

Benzen NO2 PM10 
Výpo tový 

bod cmax 
[ g/m3] 

cr 
[ g/m3] 

cmax 
[ g/m3] 

cr 
[ g/m3] 

c24-hod 
[ g/m3] 

cr 
[ g/m3] 

1 0,33596 7E-05 3,12365 0,0007 0,10485 0,00016 

2 0,16796 1,8E-05 1,75951 0,00022 0,05444 4,9E-05 

3 0,21215 2,9E-05 2,11087 0,00032 0,06761 7,3E-05 

4 0,15563 2E-05 1,66019 0,00024 0,05145 5,1E-05 

5 0,15602 1,4E-05 1,66215 0,00018 0,051 4E-05 

limit nest. 5,0 200 40 50 40 

Vysv tlivky k tabulce . 15: 
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cr ísp vek k pr rné ro ní imisní koncentraci zne iš ujících látek 
ve výpo tovém bod  mimo sí  

cmax  maximální hodnota p ísp vk  k hodinovým imisním koncentracím benzenu 
a NO2 ve výpo tovém bod  mimo sí    

cmax-24-hod maximální hodnota p ísp vk  k 24-hodinovým imisním koncentracím PM10 
ve výpo tovém bod  mimo sí    

 
V kapitole 4. Pozadí jsou uvedeny hodnoty imisních koncentrací benzenu nam ené v roce 
2010 na stanici . 1545 Brno - st ed (pr rná ro ní hodnota 1,3 g/m3).  

Hodnoty imisních koncentrací NO2 nam ené v roce 2010 na stanici . 1135 Mikulov  
- Sedlec jsou uvedeny výše v textu. Nejvyšší hodinová imisní koncentrace NO2 nam ená 
v roce 2010 byla stanovena na 79,6 g/m3 (26. 1.), 98% Kv = 40,4 g/m3. Pr rná ro ní 
hodnota koncentrace NO2 byla stanovena na 12,6 g/m3.  

Hodnoty imisních koncentrací PM10 nam ené v roce 2010 na stanici . 1135 Mikulov  
- Sedlec jsou uvedeny výše v textu. V roce 2010 byla nam ena nejvyšší 24-hodinová 
imisní koncentrace PM10 144,2 g/m3 (24.  1.),  98%  Kv  =  68,6 g/m3. Hodnota  
36. nejvyšší nam ené 24-hodinové koncentrace (imisní limit p ipouští p ekro ení hodnoty 
50 g/m3 35x za rok) v roce 2010 byla 47,4 g/m3 (10. 10.). V roce 2010 byl p ekro en 
stanovený 24-hodinový imisní limit 31x, hodnota 24-hodinového imisního limitu zvýšená 
o mez tolerance byla p ekro ena 31x. Pr rná ro ní hodnota koncentrace PM10 byla 
stanovena 24,6 g/m3. 

 

7. Hodnocení výsledk  v síti referen ních bod  
Výpo et rozptylové studie pro emise oxid  dusíku, tuhých zne iš ujících látek a benzenu  
byl proveden p ísp vkovým zp sobem. 

Stávající hodnoty imisních koncentrací benzenu, NO2 a PM10 p ímo v posuzované lokalit  
nejsou známy. Stávající stav je prezentován hodnotami imisních koncentrací uvedenými 
v kapitole . 4 Pozadí.  

V p íloze . 6 jsou znázorn ny p ísp vky k maximálním hodinovým, 24-hodinovým 
a pr rným ro ním imisním koncentracím benzenu, NO2 a PM10 ve form  izolinií.  

V následující tabulce jsou uvedeny vypo tené p ísp vky k imisní koncentraci 
zne iš ujících látek ve stávající obytné zástavb .   
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Tabulka . 16: P ísp vek k imisním koncentracím zne iš ujících látek  
v síti referen ních bod  

Zne iš ující látka 

Benzen  NO2  PM10   

cr [µg/m3] cmax [µg/m3] cr [µg/m3] c24-hod [µg/m3] cr [µg/m3] 

Vypo tený  
ísp vek 0 – 0,00005 0 – 3,0 0 – 0,0005 0 – 0,1 0 – 0,0001 

% z limitu 0 – 0,001 0 – 1,5 0 – 0,00125 0 – 0,2 0 – 0,00025 

Limit 5 200 40 50 40 

Vysv tlivky k tabulce . 16: 

cr ísp vek k pr rné ro ní imisní koncentraci zne iš ujících látek v síti referen ních 
bod  

cmax maximální hodnota p ísp vk  k hodinovým imisním koncentracím NO2 v síti 
referen ních bod    

c24-hod  maximální hodnota p ísp vk  k 24-hodinovým imisním koncentracím PM10 v síti 
referen ních bod   

 

V kapitole 4. Pozadí jsou uvedeny hodnoty imisních koncentrací benzenu nam ené v roce 
2010 na stanici . 1545 Brno - st ed (pr rná ro ní hodnota 1,3 g/m3).  

Hodnoty imisních koncentrací NO2 nam ené v roce 2010 na stanici . 1135 Mikulov  
- Sedlec jsou uvedeny výše v textu. Nejvyšší hodinová imisní koncentrace NO2 nam ená 
v roce 2010 byla stanovena na 79,6 g/m3 (26. 1.), 98% Kv = 40,4 g/m3. Pr rná ro ní 
hodnota koncentrace NO2 byla stanovena na 12,6 g/m3.  

Hodnoty imisních koncentrací PM10 nam ené v roce 2010 na stanici . 1135 Mikulov  
- Sedlec jsou uvedeny výše v textu. V roce 2010 byla nam ena nejvyšší 24-hodinová 
imisní koncentrace PM10 144,2 g/m3 (24.  1.),  98%  Kv  =  68,6 g/m3. Hodnota  
36. nejvyšší nam ené 24-hodinové koncentrace (imisní limit p ipouští p ekro ení hodnoty 
50 g/m3 35x za rok) v roce 2010 byla 47,4 g/m3 (10. 10.). V roce 2010 byl p ekro en 
stanovený 24-hodinový imisní limit 31x, hodnota 24-hodinového imisního limitu zvýšená 
o mez tolerance byla p ekro ena 31x. Pr rná ro ní hodnota koncentrace PM10 byla 
stanovena 24,6 g/m3. 
 

8. Doporu ení 
 Po uvedení do provozu plnit povinnosti provozovatele zdroje zne iš ování ovzduší, 

stanovené v § 11 zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní.  

 Vypracovat Provozní evidenci zdroje zne iš ování ovzduší v souladu s vyhláškou  
. 205/2009 Sb. 

 Dle na ízení vlády . 615/2006 Sb. má provozovatel zdroje uvedeného v bod  6.12 
ílohy . 1 k tomuto na ízení vypracovat provozní ád, jehož obsah je stanoven 

vyhláškou . 205/2009 Sb. 
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 Udržovat materiál na biodegrada ní ploše vlhký, pro zamezení prašnosti  
a p ípadného zápachu. 

 

10. Záv r 
edm tem rozptylové studie bylo posouzení p edkládaného zám ru, zvýšení provozní 

kapacity dekontamina ního st ediska Ladná, na kvalitu ovzduší. Dekontamina ní st edisko 
provozuje dv  biodegrada ní plochy, za ízení k využití odpad . Sou asná provozní 
kapacita st ediska je cca 999 t/rok. Po zvýšení kapacity st ediska bude maximální ro ní 
kapacita 10 206 t. 

Hodnoty pozadí p ímo v posuzované lokalit  nejsou známy, hodnoty nam ené 
na okolních imisních stanicích jsou uvedeny v kapitole 4. Pozadí. 

V sou asné dob  i po vybudování nového výrobního komplexu a jeho uvedení do provozu 
nebude docházet k p ekra ování imisních limit  posuzovaných zne iš ujících látek 
s výjimkou 24-hodinového imisního limitu pro PM10. 24-hodinový imisní limit byl  
na nejbližší m ící stanici v roce 2010 p ekro en 31x, imisní limit p ipouští p ekro ení 
hodnoty 50 g/m3 35x za rok. P ísp vek posuzovaného zám ru bude však minimální.  

Vzhledem k výše uvedeným skute nostem souhlasí zpracovatel rozptylové studie 
s posuzovaným zám rem, tj. se zvýšením provozní kapacity dekontamina ního 
st ediska Ladná s tím, že realizace a provoz zám ru budou provedeny v souladu  
s rozptylovou studií a budou respektována doporu ení zpracovatele rozptylové 
studie. 
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Zkratky a symboly použité v textu  

AQG Air Quality Guidelines (název směrných hodnot pro ovzduší dle WHO) 

ATSDR Agency for toxic substances and disease registry (Společnost pro toxické látky  
a registr nemocí USA) 

BTEX Benzen, toluen, ethylbenzen, xylen 
CO Oxid uhlenatý 
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 
GV Guidelines Values (název směrných hodnot dle WHO) 
HSDB Hazardous Substances Data Bank (Databáze rizikových látek) 
IARC International Agency for Research of Cancer (Mezinárodní agentura pro výzkum 

rakoviny) 
IRIS    Integrated Risk Information System (Integrovaný informační systém rizik) 
LOAEL Nejnižší dávka při expozici zkoumané látce, při které je ještě pozorována 

nepříznivá odpověď organismu na statisticky významné úrovni v porovnání 
s kontrolní skupinou 

MRLs Minimal Risk Levels (databáze rizikových látek uvádějící tzv. minimální hladiny 
rizika) dle ATSDR 

MZ ČR Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
NEL  Nepolární extrahovatelné látky 
NO2 Oxid dusičitý 
NOAEL Nejvyšší dávka, při které ještě není pozorována nepříznivá odpověď organismu 

na statisticky významné úrovni v porovnání s kontrolní skupinou 
OT Odor Treshold (čichový práh – koncentrace, od které je látka čichově 

postižitelná) 
PAU Polycyklické aromatické uhlovodíky 
PM2,5 Suspendované částice  - frakce částic s aerodynamickým průměrem do 2,5 µm 
PM10 Suspendované částice  - frakce částic s aerodynamickým průměrem do 10 µm 
RD Rodinný dům 
RfC Reference   Concentration  (název   referenční   koncentrace) 
RfDi Inhalation   Reference   Dose  (název   referenční   dávky   pro  inhalační  

expozici) 
SZÚ Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze 
US EPA        United   States  Environmental  Protection  Agency  (Americký  úřad  

pro  ochranu životního prostředí) 
VOC Těkavé organické látky 
WHO World Health Organization (Světová zdravotnická organizace) 
ZÚ Zdravotní ústav 
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HODNOCENÍ  VLIVU ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  
 

 
Záměr: Dekontaminační středisko Ladná u Břeclavi 

 
 
I. ÚVOD - METODIKA HODNOCENÍ 
 

Hodnocení vlivu záměru na zdraví obyvatel z hlediska zátěže hlukem, znečišťujícími látkami  
a prachem v ovzduší v ovzduší bylo zpracováno jako příloha k oznámení záměru na životní 
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.  

Objednatelem posouzení je CEST s.r.o. (se sídlem Koupelní 2, 695 01 Hodonín). 

Hodnocení zdravotních rizik (HRA – Health Risk Assessment) je postup, který využívá všech 
dostupných údajů (dle současného vědeckého poznání) pro určení faktorů, které mohou  
za určitých podmínek vyvolat nežádoucí zdravotní účinky. Dále odhaduje rozsah expozice 
určitému faktoru, kterému jsou nebo v budoucnu mohou být vystaveny jednotlivé skupiny 
dotčené populace a konečně zahrnuje charakterizaci existujících či potenciálních rizik 
vyplývajících z uvedených zjištění. Součástí hodnocení je také diskuse úrovně nejistot, které 
jsou spjaty s tímto procesem. 
 

Hodnocení zdravotního rizika sestává ze čtyř kroků (Provazník, 2000):  
 

1. určení (identifikace) nebezpečnosti – tj. jak a za jakých podmínek může faktor nepříznivě 
ovlivnit zdraví, 

2. charakterizace nebezpečnosti – popis kvantitativních vztahů mezi dávkou a rozsahem 
nepříznivého účinku, 

3. hodnocení expozice – cesty vstupu do organismu, popis velikosti, četnosti a doby trvání 
expozice dané populace sledovanému faktoru, 

4. charakterizace rizika – integrace dat získaných v předchozích krocích, tj. určení 
pravděpodobnosti, s jakou by došlo k některému z hodnocených poškození zdraví a 
analýza nejistot celého procesu hodnocení. 

Základními podklady o předpokládané expozici pro hodnocení zdravotních rizik byly výsledky 
modelových výpočtů rozptylové a hlukové studie. 

Hodnocení zdravotních rizik je provedeno dle autorizačních návodů AN/14/03 Státního 
zdravotního ústavu Praha pro hodnocení zdravotních rizik v souladu se zákonem č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 

Výstupy hodnocení zdravotních rizik by měly sloužit pro řízení rizika – tj. jako podklad  
pro rozhodování o potřebných opatřeních k minimalizaci těchto rizik. 

 

II. STRUČNÝ POPIS POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU A ZÁJMOVÉ LOKALITY  

Základní charakteristika zám ěru  

Záměrem je navýšit kapacitu dekontaminačního střediska Ladná. V současné době jsou zde 
provozovány dvě dekontaminační plochy (bývalé silážní žlaby) sloužící pro úpravu 
kontaminovaných zemin, stavebních sutí, kalů, které jsou kontaminovány ropnými látkami, 
případně PAU a BTEX.  
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Záměrem budou využívány stávající objekty areálu - jedná se o dva zkolaudované nadzemní 
silážní žlaby, manipulační plochy, komunikace, záchytné jímky odpadních dešťových vod, tři  
monitorovací vrty podzemních vod, napojení na elektrickou energii. Záměr neklade nároky na 
budování nových stavebních objektů ani inženýrských sítí. V budoucnu se plánuje pouze 
vybudování vrtu pro odběr užitkové vody (ta je v současné době dodávána v cisterně). 

Odpady jsou a budou do zařízení přijímány v souladu s platnou legislativou a provozním řádem 
zařízení. Biodegradací se budou zpracovávat nebezpečné odpady - zeminy, různé kvality a 
zrnitosti od písčitých až po jílovité a jíly, betony a stavební konstrukce, různé kvality a velikosti 
kusů obsahující kameny omítku a cihly i armované (rozdrcené), kaly rypné konzistence 
obsahující NEL případně PAU nebo BTEX (látky odbouratelné biotechnologií). V případě 
potřeby se provede úprava fyzikálních vlastností odpadu přídavkem vhodných materiálů nebo 
nadrcením a rozhrnutím do vrstvy 0,7 - 1 m. 

Na odpady se bude aplikovat biopreparát v tekuté formě (pomocí rozstřiku). Dodaná směs 
biopreparátu zajistí degradaci ropného nebo jiného organického znečištění. Mikroorganismy 
budou pracovat v režimu aerobní degradace znečištění. Dostatek kyslíku v odpadu bude 
zajišťovat pravidelnou aerací jednotlivých zakládek zemními stroji. Aplikované bakterie budou 
dále udržovány v aktivitě pravidelnou dodávkou živin. Biotechnologie, které jsou využívány 
(BIO-REM III od RMTVZ a.s. a Putidol  - VODNÍ ZDROJE, a.s.), jsou ověřeny a schváleny 
Státním zdravotním ústavem a MZ ČR. 

Výslednými produkty dekontaminace jsou odpady, které budou předávány oprávněným osobám 
pro další využití (na povrchu terénu) nebo k odstranění (pro příjem na skládku příslušné 
kategorie). Další způsob nakládání s odpady bude určen dle výsledků analýz (po zhodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů dle platné legislativy). 
Délka doby biodegradace bude záviset na míře znečištění, druhu kontaminantu  
a požadovaných cílových parametrech (cca od 3 do 24 měsíců). 

Jímání kontaminovaných srážkových vod z biodegradační plochy bude probíhat v záchytné 
bezodtokové jímce, odkud budou tyto vody rozstříknuty na odpady umístěné na ploše 
pro zajištění potřebné vlhkosti v biodegradačním procesu.  

Stávající okamžitá kapacita plochy je max. 350 t na jednu zavážku, realizací záměru dojde 
k navýšení na max. 3 402 t na jednu zavážku. Max. roční kapacita je nyní 999 t za rok,  
po plánovaném navýšení kapacity dekontaminace bude maximálně 10 206 t (v  závislosti  
na rychlosti a účinnosti biodegradačního procesu). 

Plocha areálu je odvodněna pomocí žlabů a kanalizace do záchytných jímek odpadních 
dešťových vod.  

Posuzovaný areál bude dopravně napojen na síť veřejných pozemních komunikací stávající 
účelovou komunikací, která je napojena na silnici č. III/00221 Ladná - Břeclav. Provoz záměru 
bude pouze v denní době. 

Popis zájmové lokality a exponované populace  

Dekontaminační středisko se nachází  v Jihomoravském kraji, okrese Břeclav, na východním 
okraji obce Ladná. Záměr bude realizován na pozemcích k.ú. Ladná: p.č. 1263/3, 1263/4, 
1263/5, 1263/17, 1263/112, 1263/281, 1263/282, 1263/283, 1263/284, 1263/285, 1263/286, 
1263/287, 1263/288, 1263/289, 1263/290, 1263/291, 1263/292, 1263/293, 1263/294, 1263/295, 
1263/296, 1263/297, 1263/298, 1263/299, 1263/300, 1263/301, 1263/302, 1263/303, 1263/304, 
1263/305, 1263/306.  

Rozšíření dekontaminačního střediska je navrženo do východní části nevyužívaného areálu 
Zemědělského družstva Ladná, poblíž komunikace č. III/00221 Ladná – Břeclav. Nadmořská 
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výška pozemku, na kterém bude umístěn posuzovaný záměr je přibližně  
164 metrů n. m. 

Nejbližší obytný dům je vzdálen cca 250 m od posuzovaného záměru. Souvislá obytná 
zástavba obce Ladná je od zájmového areálu situována ve vzdálenosti cca 600 m a tvoří ji 
převážně rodinné domy. 

V obci Ladná je evidováno celkem 492 adres (zdroj: Ministerstvo vnitra ČR, stav k 19.8. 2011). 
Trvale zde žije okolo 1250 obyvatel. 

III. ŠKODLIVINY  

III. 1. Výchozí podklady, identifikace škodlivin  

Pro navrhovaný záměr je zhodnoceno zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele vyplývající 
z inhalační expozice škodlivinám a prachu emitovaného v souvislosti s  provozem záměru. 
Podkladem pro hodnocení zdravotních rizik i předpokládané kvality ovzduší v dané lokalitě byly 
výsledky modelových výpočtů rozptylové studie. 

Zdrojem emisí do ovzduší z posuzovaného záměru bude samotný provoz biodegradační 
plochy. Biodegradační plocha není opatřena žádným výduchem, ve kterém by bylo možno 
stanovit koncentraci znečišťujících látek. 

Z biodegradační plochy budou unikat zbytkové emise těkavých organických látek (dále VOC). 
Emise VOC závisí na zastoupení jednotlivých látek v kontaminovaném materiálu, jejich tenzi 
par a na klimatických podmínkách v dané lokalitě (především na teplotě). Těkavé složky 
ropných produktů se budou uvolňovat při běžné teplotě zejména v počátečných fázích procesu, 
po navezení kontaminovaného materiálu a při překopávání zeminy. Emise VOC nelze 
v současné době kvalifikovaně odhadnout, proto nebyly v rozptylové studii uvažovány.  

Při biodegradaci budou emise škodlivin minimalizovány tím, že dekontaminovaný materiál je 
udržovaný ve vlhkém stavu (vlhkost kontaminovaných odpadů by se měla pohybovat  
nad 30 hm. %.). Manipulace se zeminou bude prováděna v době vhodných klimatických 
podmínek.  

Dalším zdrojem emisí z posuzované technologie bude také přeprava a manipulace  
s odpadem. Jedná se především o manipulaci materiálu od zavážení materiálu  
na biodegradační plochu, přes přehrnování odpadů až po jejich odvoz.  

Při provozu záměru budou emitovány také znečišťující látky vznikající spalováním pohonných 
hmot ve vozidlech. Zdrojem znečišťování ovzduší při provozu motorových vozidel je nedokonalé 
spalování paliva. Znečišťující látky vznikající spalováním pohonných hmot jsou především oxidy 
dusíku, pevné částice, uhlovodíky, oxid uhelnatý, oxid siřičitý, alifatické a aromatické 
uhlovodíky, aldehydy, ketony, benzenu, těkavé organické látky, saze aj. aj.  

Pro výpočet emisí z dopravy bylo uvažováno s intenzitou 30 průjezdů nákladních vozidel  
za den. V noční době nebude doprava realizována. Dále byly v rozptylové studii uvažovány 
emise z dopravy nákladních vozidel a nakladače v areálu dekontaminačního střediska. 

Pro hodnocení předpokládané imisní zátěže a zdravotních rizik byly vybrány následující 
modelové látky a to na základě předpokládaného emitovaného množství a účinků těchto látek: 
prašný aerosol frakce PM 10, oxid dusi čitý (NO 2) a benzen. 
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III. 2.  Klimatické faktory, stávající imisní situa ce 
 
 
 

Klimatické faktory  

Situaci v lokalitě popisuje odborný odhad větrné růžice zpracovaný ČHMÚ Praha (pro  Břeclav). 
Větrná růžice udává četnost směrů větrů ve výšce 10 m nad terénem pro pět tříd stability 
přízemní vrstvy atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a tři třídy 
rychlosti větru.  
Z této větrné růžice vyplývá, že největší četnost výskytu má severozápadní vítr s 18,99 %. 
Četnost výskytu bezvětří je 7,03 %. Vítr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 41,75 % případů, 
vítr o rychlosti od 2,5 do 7,5 m/s lze očekávat v 46,87 % a rychlost větru nad 7,5 m/s se 
vyskytuje v 11,38 % případů.  

I. a II. třída stability počasí v přízemní vrstvě atmosféry, tzn. špatné rozptylové podmínky se 
vyskytují v 18,97 % případů. 

Kvalita ovzduší  
Stávající imisní situace je ovlivňována především emisemi z dopravy po místních komunikacích, 
z obslužné dopravy v areálu a dálkovým přenosem z velkých průmyslových zdrojů.  

Zájmové území patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší – dle sdělení odboru ochrany 
ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na 
základě dat za rok 2009 (MŽP, 2011). Na 2,9 % území, které náleží ke stavebnímu úřadu – 
Městský úřad Břeclav, byl překročen imisní limit stanovený pro PM10. 

Imisní situace přímo v zájmové lokalitě není trvale sledovaná. Nejblíže posuzované lokalitě se 
nachází měřící stanice č. 1135 Mikulov - Sedlec (cca 14 km od záměru), na které se z 
vybraných modelových látek měří koncentrace oxidu dusičitého, prašného aerosolu i benzenu.   

Stanice č. č. 1135 Mikulov – Sedlec, je umístěna v zemědělské krajině (převažuje orná půda). 
Reprezentativnost stanice je v oblastním měřítku (desítky až stovky km). Stanice je pozaďová, 
odpovídá venkovskému prostředí, zemědělské zóně. Nadmořská výška lokality je 245  m n.m.  
Cílem měření je získání dat pro výzkumné projekty, modely, verifikace atp. 

Níže v textu jsou uvedeny údaje převzaté z ročenky ČHMÚ “Znečištění ovzduší a chemické 
složení srážek na území ČR” za poslední dva roky, který byly v době zpracování k dispozici 
(tj. rok  2010 a 2009).  

Uvedené hodnoty imisních koncentrací znečišťujících látek z monitorovací stanice č. 1135 
Mikulov Sedlec nemusí přesně vystihovat situaci v předmětné lokalitě, proto je třeba 
koncentrace naměřené na stanici považovat za orientační. 

Oxid dusi čitý  

V roce 2010 byla na stanici č. 1135 Mikulov Sedlec naměřena maximální hodinová imisní 
koncentrace v úrovni 79,6 µg/m3 (26.1.), 98% kvantil činil 40,4 µµµµg/m 3. Roční průměrná 
koncentrace byla stanovena na 12,6 µµµµg/m 3.  

V roce 2009 bylo naměřeno hodinové maximum 68,7 µg/m3 (11.1.), 98% kvantil činil 
34,2 µµµµg/m 3. Roční aritmetický průměr byl zjištěn v úrovni 11,3 µµµµg/m 3.  

Prašný aerosol frakce PM 10 

V roce 2010 byla naměřena maximální denní imisní koncentrace v úrovni 233,0 µg/m3 (25.1.), 
98% kvantil činil 79,0 µµµµg/m 3. Roční průměrná koncentrace byla stanovena na 24,6 µµµµg/m 3.  
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Denní maximum v roce 2009 bylo zjištěno v úrovni 101,4 µg/m3 (10.1.), 98% kvantil činil 
73 µµµµg/m 3. Roční průměrná koncentrace - tj. aritmetický průměr byl  23,2 µµµµg/m 3. 

Benzen  

Na stanici bylo v roce 2009 naměřeno hodinové maximum 13,8 µg/m3 (19.12.), 98% kvantil činil 
4,6 µg/m3. Denní maximum dosáhlo úrovně 8,2 µg/m3 (21.12.), 98% kvantil činil 4,1 µg/m3. 
Roční průměrná koncentrace - tj. aritmetický průměr byl  1,1 µµµµg/m 3. 

Hodnoty hodinových, denních i ročních koncentrací za rok 2010 stanice neuvádí. 

III. 3. Charakterizace  nebezpe čnosti  
 

TUHÉ ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY - SUSPENDOVANÉ ČÁSTICE  
Tuhé znečišťující látky představují směs látek. K jejich popisu se používá více pojmů 
(např. suspendované částice, prašný aerosol, polétavé částice). Dle velikosti částic můžeme 
suspendované částice rozdělit na frakci PM10 (frakce částic s aerodynamickým průměrem 
do 10 µm) a frakci PM2,5 (frakce částic s aerodynamickým průměrem do 2,5 µm). 

Podle WHO (2000) jsou hladiny imisních koncentrací PM10 v severní Evropě nízké, průměrné 
koncentrace v zimním období v městských oblastech nepřesahují 20–30 µg/m3. V západní 
Evropě jsou koncentrace PM10 vyšší: 40–50 µg/m3 s malými rozdíly mezi městskými 
a ostatními oblastmi. Pro střední a východní Evropu není k dispozici dostatek dostupných dat. 
Průměrné 24 hodinové koncentrace 100 µg/m3 jsou překračovány v mnoha evropských 
oblastech (zejména během zimních inverzí).  

Dle Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu 
k životnímu prostředí (SZÚ, 2011) se roční střední hodnota v roce 2010 v jednotlivých typech 
městských lokalit pohybovala v rozsahu od 26 µg/m3 v dopravou nezatížených lokalitách, přes 
28 µg/m3 u dopravně středně zatížených, 35 µg/m3 v dopravně extrémně exponovaných 
místech až po více než 43 µg/m3 ročního průměru v průmyslem silně exponovaných lokalitách. 
Je zřejmá přímá závislost na intenzitě dopravy, kdy se emise z liniového zdroje/zdrojů přičítají 
k městskému pozadí dále ovlivňovanému lokálními malými zdroji – topeništi. Specifickým 
případem je ostravsko-karvinská aglomerace, kde je obvyklá kombinace zdrojů (doprava a 
lokálně působící zdroje) doplněna o vliv významných průmyslových zdrojů a dálkového 
transportu.  

Dlouhodobě pozorovaný vývoj – snižování měřených hodnot v některých zatížených oblastech 
je v průměru kompenzován pozvolným „zhoršováním“ situace v málo zatížených lokalitách. 
Situace v zátěži aerosolovými částicemi frakce PM10 se meziročně v zásadě nezměnila 
významně, ale v kontextu dlouhodobějšího vývoje má v sídlech charakter spíše mírného 
nárůstu. To potvrzuje vývoj překročení hodnoty 20 µg/m3/rok (doporučené jako hraniční 
Světovou zdravotnickou organizací); ta byla v roce 2010 překročena na 68 ze 71 zahrnuté 
měřicí stanice (v roce 2009 to bylo na 54 ze 77 stanic). Alespoň jedno z kritérií překročení 
ročního imisního limitu pro suspendované částice frakce PM10 bylo v roce 2010 naplněno na 27 
ze 71 do zpracování zahrnutých měřicích stanic (38 %). V silně průmyslem a dálkovým 
přenosem exponovaných oblastech moravskoslezského kraje se počet mezidenních nárůstů 
24-hod. průměrné koncentrace o více než 10 µg/m3 pohyboval na úrovni 100. 

Hodnota ročního aritmetického průměru na pozaďové stanici ČHMÚ Košetice byla 19,5 µg/m3 
(18,1 µg/m3 v roce 2009), což je společně s deseti překročeními 24-hod. koncentrace 50 µg/m3 
srovnatelné s hodnotami měřenými v dopravou nezatížených městských lokalitách.  

Do zpracování za rok 2010 bylo zahrnuto měření suspendovaných částic frakce PM2,5 na 17 
městských stanicích – na pěti stanicích v Praze, dvou v Ostravě a po jedné stanici v dalších 10 
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sídlech. Hodnota ročního imisního stropu 25 µg/m3 navrhovaná EU v nové rámcové direktivě  
byla překročena pouze na dvou stanicích v Ostravě (č. 1064 s 39,0 µg/m3 a č. 1410 s 42,5 
µg/m3) a na jedné stanici v Mostě (č. 1005 26,4 µg/m3), hodnota 20 µg/m3 ročního průměru byla 
překročena na 6 měřicích stanicích v Plzni, Liberci, Brně, Praze 4, 5 a na Praze 10. Průměrný 
roční podíl suspendovaných částic frakce PM2,5 ve frakci PM10 vypočítaný z hodnot souběžně 
měřených na 17 stanicích se pohyboval od 49,6 % na stanici v Praze 8 do 84 % na stanici č. 
1322 v Plzni. 

Z měření vnitřního prostředí bytů (SZÚ, 2004) z období červen 2003 až únor 2004 vyplývá, 
že u suspendovaných částic frakce PM10 se průměrné hodnoty koncentrací v obytných 
prostorách pohybují na hranici 50 µg/m3, v závislosti na životním stylu a dalších okolnostech 
však mohou být v bytech naměřeny i významně vyšší hodnoty (např. při kouření cigaret).   

Toxikologická charakteristika: 
Prašný aerosol může mít rozmanité rizikové vlastnosti, v reálných podmínkách působí jako 
součást komplexní směsi znečišťujících látek v ovzduší s různými účinky. Na tuhé částice 
se mohou adsorbovat některé reaktivní komponenty (např. polycyklické aromatické uhlovodíky, 
těžké kovy, aj.).   
 

Důležitým parametrem tuhých částic je (z hlediska průniku a depozice v dýchacím systému) 
jejich velikost. Tzv. PM10 je torakální frakce s aerodynamickým průměrem částic do 10 µm, 
která proniká do spodních dýchacích cest a PM2,5 zahrnuje jemnější respirabilní podíl 
s aerodynamickým průměrem do 2,5 µm pronikající až do plicních sklípků.  

Jemná frakce částic do 2,5 µm je do značné míry rozpustná, má často kyselý charakter 
a obsahuje sekundárně vzniklé aerosoly (kondenzáty plynů, částice ze spalování fosilních paliv 
a pohonných hmot, kondenzované organické či kovové páry). Dále mohou obsahovat těžké 
kovy či uhlíkaté látky a jejich soli (především sulfáty a nitráty). Jemné částice jsou 
transportovány do velkých vzdáleností (až několik stovek kilometrů) od zdroje těchto látek 
a snadno pronikají do vnitřního prostředí budov. Hrubší částice bývají zásaditého charakteru, 
méně rozpustné. Vzhledem k velikosti částic poměrně rychle sedimentují a jsou transportovány 
asi do vzdálenosti několika kilometrů. Vznikají např. během zemních prací při stavbách, 
při  demolicích objektů, těžbě zemních hmot, v důsledku sekundární prašnosti při dopravě 
na nezpevněných a prašných cestách apod. 

Prašný aerosol může způsobovat podráždění čichové sliznice a negativně ovlivňovat funkci 
i kvalitu řasinkového epitelu v horních cestách dýchacích, snižovat samočistící schopnosti 
a obranyschopnost dýchacího systému a tím vyvolat vhodné podmínky pro vznik bakteriálních 
či virových respiračních infekcí.  

Krátkodobé zvýšení denních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 se podílí 
na nárůstu celkové nemocnosti i úmrtnosti (zejména na onemocnění srdce a cév). Bylo 
zaznamenáno zvýšení výskytu kašle a ztíženého dýchání, změny plicních funkcí. 

Akutní zánětlivé změny mohou přejít do chronické fáze za vzniku chronické bronchitidy 
s následným postižením oběhového systému. Citlivými skupinami populace jsou zejména děti, 
staří lidé a lidé s dýchacími obtížemi a onemocněním cévního systému, kuřáci, aj. 

Dlouhodobě zvýšené koncentrace mohou mít za následek také zkrácení délky života (zejména 
z důvodu vyšší úmrtnosti na onemocnění související se srdcem a cévním systémem u starých 
a nemocných osob). 
 

U současného působení částic prašného aerosolu a SO2 se předpokládá vzájemně potencující 
účinek. V mnoha epidemiologických studiích byl potvrzen vztah mezi výší prašného aerosolu 
a koncentrací oxidu siřičitého a snížením plicních funkcí, zvýšením výskytu respiračních 
onemocnění a předčasné úmrtnosti u starých lidí a chronicky nemocných jedinců. 
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Prašný aerosol má účinky, které nelze přesně specifikovat a popsat, u této škodliviny nebyly 
stanoveny referenční dávky a koncentrace. Dle WHO (2000, 2005) nelze na základě stávajících 
znalostí stanovit bezpečnou prahovou koncentraci v ovzduší.  

V roce 2005 WHO aktualizovala některé dříve uvedené poznatky a pro odvození vztahů využila 
studie, kde byl indikátorem prašný aerosol frakce PM2,5. Byly zde stanoveny směrné hodnoty a 
přechodné (prozatímní) cíle: 

SMĚRNÉ HODNOTY KVALITY OVZDUŠÍ A P ŘECHODNÉ CÍLE (WHO, 2005) 

Průměrné ro ční koncentrace prašného aerosolu  

přechodné cíle,  
směrné hodnoty 

PM10  
(µµµµg/m 3) 

PM2,5 
(µµµµg/m 3) 

základ pro vybranou úrove ň znečišt ění 

přechodný cíl 1 
(interim target IT-1) 70 35 

hladiny koncentrací, které jsou spojeny s 15 % 
zvýšenou dlouhodobou úmrtností než při 
splnění AQG 

přechodný cíl 2 
(interim target IT-2) 

50 25 

koncentrace, které představují, s jinými 
zdravotními přínosy o cca 6 % (2-11%) nižší 
riziko předčasné úmrtnosti ve srovnání s WHO-
IT1 

přechodný cíl 3 
(interim target IT-3) 30 15 

hladiny představující (s dalšími zdravotními 
přínosy) snížení rizika úmrtnosti o cca 6 % 
v porovnání s WHO-IT2 

Směrná hodnota WHO 
(AQG – air quality guidelines) 

20 10 

tyto koncentrace představují nejnižší  hladiny, 
při kterých se s více než 95% spolehlivostí 
zvyšuje celková, kardiopulmonární a plicní 
nádorová úmrtnost vyvolaná expozicí PM2,5*; 

upřednostňuje se užití AQG pro PM2,5 
 

Průměrné 24 hodinové koncentrace prašného aerosolu 

přechodné cíle,  
směrné hodnoty 

PM10 
(µµµµg/m 3) 

PM2,5 
(µµµµg/m 3) 

základ pro vybranou úrove ň znečišt ění 

přechodný cíl 1 
(interim target IT-1) 

150 75 

založeno na publikovaném rizikovém 
koeficientu z multicentrických studií 
a metaanalýz (cca 5% nárůst krátkodobé 
úmrtnosti oproti směrným hodnotám) 

přechodný cíl 2 
(interim target IT-2)** 

100 50 

založeno na publikovaném rizikovém 
koeficientu z multicentrických studií 
a metaanalýz (cca 2,5% nárůst krátkodobé 
úmrtnosti oproti směrným hodnotám) 

přechodný cíl 3 
(interim target IT-3)*** 

75 37,5 

založeno na publikovaném rizikovém 
koeficientu z multicentrických studií 
a metaanalýz (cca 1,2% nárůst krátkodobé 
úmrtnosti oproti směrným hodnotám) 

Směrná hodnota WHO 
(AQG – air quality guidelines) 

50 25 založeno na poměru mezi 24hodinovými 
a ročními hladinami prašného aerosolu  

Vysvětlivky:    
*      dle ACS  studie - American Cancer Society Study; Pope et al., 2002  
**    99. percentil (3 dny/rok),  
*** založený na směrných hodnotách pro roční průměrné koncentrace; konkrétní hodnota závisí na 
frekvenci distribuce denních průměrů 
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Dále WHO (2006) uvedla kvantitativní vztahy mezi expozicí koncentracím prašného aerosolu 
a a účinkem vyjádřeným výskytem vybraných zdravotních ukazatelů vybranými ukazateli 
nemocnosti. Je udáván počet nových případů, dnů nebo událostí v jednom roce na  počet 
obyvatel určité věkové skupiny, vztaženo na 10 µg/m3 průměrné roční koncentrace PM 
(PM10 či PM2,5). Pro demonstraci možných negativních vlivů na zdraví obyvatel souvisejících 
s realizací daného záměru byly využity vztahy publikované pro frakci PM10 (podrobnější popis 
viz kapitola č. III. 5. 1).   

Pro hodnocení zdravotních rizik se využívají i jiné publikované vztahy, které vychází 
z meta-analýzy výsledků epidemiologických studií a vyjadřují závislost mezi koncentrací 
a výskytem různých zdravotních obtíží (Aunan, 1995). K tomu je třeba uvést, že se 
v současnosti uvažuje o potřebě aktualizace těchto vztahů. 
 
OXIDY DUSÍKU NOx, OXID DUSIČITÝ NO2 
 

Jako oxidy dusíku se označuje směs vyšších oxidů dusíku, zejména oxidu dusnatého 
a dusičitého, přičemž za normálních teplot oxid dusičitý ve volné atmosféře převažuje. V rámci 
spalovacích procesů je převážně emitován oxid dusnatý (NO), který se oxiduje na oxid dusičitý 
(NO2). Z hlediska toxicity a účinků na lidské zdraví je z této skupiny látek nejvýznamnější oxid 
dusičitý (NO2).  

Oxid dusi čitý NO 2 (CAS 10102-44-0) 
Fyzikální údaje: Červenohnědý, štiplavě páchnoucí, silně oxidující, ve vodě rozpustný, 
nehořlavý plyn;  
Molární hmotnost (kg/kmol): 46,01 (1 mg/l = 532 ppm; 1 ppm = 1,88 mg/m3) 
Bod  varu: 21,15 °C, bod  tání: -10,2 °C 
Relativní hustota kapaliny (voda = 1): 1,4 
Hustota par (vzduch = 1): 1,6 

Krátkodobé koncentrace oxidu dusičitého v ovzduší silně kolísají v závislosti na denní době, 
ročním období a meteorologických podmínkách. Přírodní pozadí - roční průměry koncentrací 
NO2 se dle WHO (2000) pohybují v rozsahu 0,4–9,4 µg/m3. Venkovní ovzduší ve městech má 
roční průměrné hodnoty v rozmezí 20–90 µg/m3 a hodinová maxima mezi 75 až 1015 µg/m3. 

V rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu 
k životnímu prostředí bylo zjištěno, že v roce 2010 (SZÚ, 2011) roční aritmetické průměry oxidu 
dusičitého na pozaďových stanicích nepřekročily 10 µg/m3. Ve městech se v závislosti na 
intenzitě okolní dopravy pohybovaly v rozsahu od 20 µg/m3 v nezatížených lokalitách, přes 28 
µg/m3 u dopravně středně zatížených stanic až k 50 µg/m3 ročního průměru v dopravně silně 
zatížených lokalitách (dopravních „hot spot“ v Praze). V městských celcích se na výsledném 
znečištění oxidem dusičitým kromě dopravy podílí teplárny, výtopny, domácí topeniště a 
průmyslové zdroje – zejména v ostravsko-karvinské oblasti. 

Oxid dusičitý patří mezi sledované škodliviny i ve vnitřním prostředí budov, sloužících k pobytu 
lidí, kde se mohou v důsledku provozu neodvětrávaných spalovacích zařízení vyskytovat 
koncentrace značně vyšší než ve venkovním ovzduší. Úroveň expozice je zde dána hlavně 
používáním plynu k vaření a vytápění. Během monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR 
(SZÚ, 2004) bylo v období červen 2003 – únor 2004 provedeno měření v cca 90 bytech a to 
u poloviny bytů v netopné sezóně (červen až září) i a druhé poloviny bytů v topné sezóně 
(listopad – únor) v pěti různých sídlech (Plzeň, Brno, Hradec Králové, Karviná, Ostrava). 
U oxidu dusičitého byla průměrná koncentrace zjištěná z tří hodinového měření ve sledovaných 
bytech nepřekračuje 20 µg/m3, 95% kvantil má hodnotu 45 µg/m3. 
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Toxikologická charakteristika látky: 
 

Cestou vstupu NO2 do organismu jsou dýchací cesty. Při inhalaci může být absorbováno 
80–90 % NO2, z toho významná část v nosohltanu. Hlavní účinek oxidu dusičitého je dráždivý. 
Dráždí a ovlivňuje dýchací funkce a snižuje odolnost dýchacích cest a plic a zvyšuje riziko 
výskytu respiračních onemocnění a astmatických záchvatů.  

Expozice oxidu dusičitému je spojena se zvýšením celkové, kardiovaskulární i respirační 
nemocnosti a úmrtnosti. Působení této látky na zdraví lidí je ale obtížné oddělit od účinků 
dalších současně působících látek (prašného aerosolu aj.). 

Chronické působení může vyvolat vznik chronického zánětu spojivek, nosohltanu a průdušek. 
Střednědobé a dlouhodobé studie zvířat kromě toho ukazují významné morfologické, 
biochemické a imunologické změny.  

Marhold (1986) uvádí jako koncentraci znatelnou čichem 5 ppm  (tj. 9,4 mg/m3).  Dle databáze 
HSDB může zdravý jedinec detekovat koncentrace oxidu dusičitého od 0,1 ppm 
– tj. 188 µg/m3,  čichový práh (OT - Odor Treshold) je 2,0 mg/m3. 
 

Studie na zvířatech (WHO, 1999), která byla vystavena dlouhodobějšímu působení NO2  

(několik týdnů) - koncentracím menším než 1880 µg/m3 (1 ppm), prezentovaly řadu efektů: 
primárně ovlivnění plicních funkcí, ale také dalších orgánů (slezina, játra) a krve. Morfologické 
změny plicní tkáně byly prokázány při koncentracích od 640 µg/m3  a biochemické změny 
od koncentrace 380 µg/m3. Koncentrace NO2  okolo 940 µg/m3 (0,5 ppm) zvyšují u zvířat 
po dlouhodobé expozici  vnímavost plic vůči bakteriální a virové infekci.  

Při akutní expozici působí na zdravé osoby jen velmi vysoké koncentrace (1990 µg/m3). 
U citlivějších lidí (např. astmatiků, pacientů s chronickou obstrukční chorobou plic) se může 
projevovat respiračními symptomy, ovlivněním plicních funkcí, reaktivity dýchacích cest 
při nižších koncentracích. Za hodnotu LOAEL se považuje koncentrace 375–565 µg/m3 
(0,2–0,3 ppm), která u astmatiků  při krátkodobé expozici indikuje malou cca 5% změnu 
plicních funkcí a zvyšuje reaktivitu dýchacích cest (WHO, 2000). 

WHO (WHO, 2000) byla navržena míra bezpečnosti 50% (na základě statisticky signifikantního 
nárůstu odezvy zúžení průdušek při koncentraci 190  µg/m3 a metaanalýzy, dle které mohou 
nastat změny reaktivity dýchacích cest i při koncentraci nižší než 380 µg/m3).  

Na základě klinických dat a analýz činí směrnicová 1hodinová maximální imisní koncentrace 
NO2 200 µµµµg/m 3. (Při koncentraci kolem 400 µg/m3 již byly malé účinky na plicní funkce 
u astmatiků pozorovány. Pokud by astmatici byly současně či postupně exponováni oxidu 
dusičitému a alergenům v ovzduší bude riziko přehnané odezvy alergenům vzrůstat. Při akutní 
hodinové expozici poloviční koncentraci, než je navržená směrnicová hodnota (100 µg/m3, 
50 ppb), nebyly nepříznivé účinky v žádné studii zjištěny.) 

Výsledky některých epidemiologických studií u dětí ukazují nárůst respiračních symptomů, 
délky jejich trvání a snížení plicních funkcí. U dětí ve věku 5 - 12 let dochází podle těchto 
epidemiologických studií k 20 % nárůstu rizika respiračních obtíží a onemocnění při každém 
zvýšení expozice o 28 µg/m3 (dvoutýdenní průměr) při expozici v rozsahu dvoutýdenních 
průměrů 15–128 µg/m3 nebo možná vyšší. Není však zřejmé, zda se zde neprojevují spíše 
krátkodobá maxima koncentrací než dvoutýdenní průměr (nebo pravděpodobně obojí). 
(U dospělých osob a dětí mladších 2 let nebyla pozorována žádná závislost mezi používaní 
plynových spotřebičů a změnami plicních funkcí.) 

Epidemiologické studie dosud jednoznačně necharakterizovaly dlouhodobé (chronické) 
expozice a působení NO2 na lidské zdraví. Z dostupných výstupů vyplývá vznik respiračních 
efektůů u dětí při dlouhodobé expozici NO2 v rozsahu průměrné roční koncentrace 50–75 µg/m3 
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a vyšší. WHO uvádí směrnicovou hodnotu pro průměrnou ro ční imisní koncentraci   v úrovni 
40 µµµµg/m 3 . 

V aktualizovaném vydání (WHO, 2005) jsou pro oxid dusičitý publikovány stejné směrné 
hodnoty (pro hodinovou maximální koncentraci 200 µg/m3, resp. pro  roční  koncentrace 
40 µg/m3). 

BENZEN (benzol, cyklohexatrien) C 6H6  (CAS: 71-43-2) 
 

Fyzikální údaje: bezbarvá aromatická kapalina 
Molární hmotnost (kg/kmol): 78,11 (1 mg/m3 = 313 ppm; 1 ppm = 3,19 mg/m3) 
Bod varu: 80,49; 80,09 °C; bod tání: 5,53 °C 
Hustota: 894,1;  876,5 kg.m-3 

Rozpustnost ve vodě: 1,79 x 103 g/m3 při 25°C;  

Benzen je přímo uvolňován při nedokonalém spalování pohonných hmot  (především u vozidel 
se zážehovým motorem) a dále vzniká uvolňováním z vyšších aromatických sloučenin. 
Významným zdrojem expozice ve vnitřním prostředí je tabákový kouř. 

Průměrné koncentrace benzenu ve volném ovzduší se dle WHO (2000) v městských 
i venkovských oblastech v Evropě pohybují okolo 1 µg/m3, ojediněle v rozmezí 5–20 µg/m3. 
Vnitřní i venkovní hladiny benzenu v ovzduší jsou vyšší v blízkosti takových zdrojů emisí jako 
jsou např. čerpací stanice. 

Při monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí (SZÚ, 2010) 
v roce 2010 se  v městských nezatížených lokalitách roční střední hodnoty benzenu pohybovaly 
okolo 1 µg/m3, na pozaďové stanici v Košeticích byla zjištěna hodnota 0,56 µg/m3. Roční 
střední hodnota benzenu se v městských, dopravně různě zatížených lokalitách pohybovala 
v rozmezí 1,04 až 2,07 µg/m3. Srovnatelná roční střední hodnota (2,1 µg/m3) byla zjištěna 
i na dopravně extrémně zatíženém „hot spot“ v Praze 2 v Legerově ulici. Roční střední hodnoty 
v průmyslem zatížených oblastech (Ostrava, Karviná) byly v rozsahu od 4,3 do 6,7 µg/m3. 
Hodnocení výsledků potvrzuje význam největších zdrojů benzenu do ovzduší – dopravy a 
průmyslu. 

Toxikologická charakteristika látky: 
Do těla benzen proniká především při inhalační, méně při kožní expozici. Benzen má vliv 
na imunitní systém (včetně poklesu T lymfocytů), snižuje odolnost těla vůči infekci, alergiím. 
Také má účinky hematotoxické. Ovlivňuje orgány krvetvorby - poškozuje kostní dřeň 
a způsobuje změny buněčných krevních elementů. Vzácněji může nepříznivě působit i na játra, 
ledviny a další orgány. Početné studie demonstrují vztah mezi expozicí benzenu a výskytem 
různých typů leukémií, rakovinou krvetvorných orgánů. Působení benzenu a eventuelně jeho 
metabolitů může vést ke vzniku chromozomálních aberací.   

Dle některých autorů je benzen cítit již od koncentrace 1,5 ppm – tj. 4,79 mg/m3, další uvádí 
koncentraci 100 ppm – tj. 319  mg/m3 (Marhold, 1986). Dle databáze HSDB je čichový práh OT 
(Odor Treshold) = 4,68 ppm (tj. cca 15 mg/m3). 

US EPA (2008) - databáze IRIS uvádí pro benzen RfC = 0,03 mg/m3 = 30 µg/m3 

pro nekarcinogenní účinky (sledovaným efektem byl úbytek množství lymfocytů). Referenční 
koncentrace byla odvozena z profesní inhalační studie.  

ATSDR (Agency for toxic substances and disease registry) stanovila r. 2007 MRL (Minimal Risk 
Level) pro chronickou inhalační expozici benzenem - nekarcinogenní účinky 0,003 ppm, 
tj. 9,57 µg/m3 (imunologické efekty).  

Podle klasifikace IARC (2011) je benzen prokázaným lidským karcinogenem (skupina 1).  
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Doporučovaná hodnota jednotky rakovinového rizika (UR) dle WHO (2000) pro inhalační 
expozici je: 6 x 10-6 = 0,000006 (geometrický průměr z rozsahu hodnot 4,4–7,5 x 10-6), 
sledovaný parametr – leukémie u profesionálně exponovaných pracovníků. Této jednotce 
odpovídá koncentrace benzenu v úrovni 0,17 µg/m3. 

Dle US EPA (2008) – databáze IRIS je jednotka karcinogenního rizika pro inhalační expozici 
(IUR) rovna rozmezí 2,2–7,8 x 10-6 (tj. 0,0000022–0,0000078). Přijatelné úrovni rizika  
(1 x 10-6) odpovídá referenční koncentrace v ovzduší 0,13–0,45 µg/m3.  

Dle US EPA Risk – Based Concentration Table (US EPA, 2011) je pro benzen ve venkovním 
ovzduší (obytné zóny) uváděna hodnota referenční koncentrace v ovzduší 0,31 µg/m3 

(odpovídající úrovni karcinogenního rizika 10-6).  

III. 4. Hodnocení inhala ční expozice  
 

 

Hodnocení inhalační expozice vychází z rozptylové studie, resp. výstupů imisního disperzního 
modelu SYMOS. Byly využity zjištěné příspěvky k imisním koncentracím oxidu dusičitého, 
prašného aerosolu frakce PM10 a benzenu.  

Imisní koncentrace (maximální a roční) byly vypočteny v pěti zvolených referenčních bodech 
v obytné zástavbě v okolí záměru. Výpočet byl proveden pro výšku horní římsy u zvolených 
objektů. (Zákres referenčních bodů v mapovém podkladu je součástí příloh rozptylové studie.) 
Hodnoty imisních koncentrací byly vypočteny pro všech pět tříd stability přízemní vrstvy 
atmosféry a tři třídy rychlosti větru, s příspěvky po úhlových krocích 1°. Dále byly stanoveny 
charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů pro výšku 1,5 metru 
(výška dýchací zóny člověka).  

Vypočtené hodnoty maximálních imisních koncentrací škodlivin mohou být dosahovány  
při špatných rozptylových podmínkách za silných inverzí a slabého větru. S rostoucí rychlostí 
větru vypočtené koncentrace značně klesají. Za běžných rozptylových podmínek jsou 
koncentrace několikanásobně nižší než při inverzích. Ve skutečnosti se maximální hodnoty 
koncentrací mohou vyskytovat pouze několik hodin nebo dní v roce, v závislosti na četnosti 
výskytu inverzí a specifických meteorologických podmínkách v posuzované lokalitě. Imisní 
situace těchto látek není přímo v uvedené lokalitě trvale sledována. V kapitole č. III. 2. jsou 
uvedeny imisní koncentrace posuzovaných škodlivin zjištěné na reprezentativní monitorovací 
stanici.   

Výsledky modelových výpočtů ve zvolených referen čních bodech  (mimo síť) jsou uvedeny 
v tabulce č. 1.  

Tabulka č. 1: Vypočtené příspěvky k imisním koncentracím benzenu, oxidu dusičitého (NO2) a 
prašného aerosolu frakce PM10 v referenčních bodech  

benzen NO2 PM10 

bod 
č. 

popisné cmax–h  
[µg/m 3] 

cr 

 [ng/m 3] 
cmax-h  

[µg/m 3] 
cr 

 [µg/m 3] 
cmax–24hod  
[µg/m 3] 

cr 

 [µg/m 3] 

1 485 0,34 0,070 3,12 0,00070 0,105 0,00016 

2 447 0,17 0,018 1,76 0,00022 0,054 0,00005 

3 487 0,21 0,029 2,11 0,00032 0,068 0,00007 

4 97/98 0,16 0,020 1,66 0,00024 0,051 0,00005 
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benzen NO2 PM10 

bod 
č. 

popisné cmax–h  
[µg/m 3] 

cr 

 [ng/m 3] 
cmax-h  

[µg/m 3] 
cr 

 [µg/m 3] 
cmax–24hod  
[µg/m 3] 

cr 

 [µg/m 3] 

5 343/57 0,16 0,014 1,66 0,00018 0,051 0,00004 

Vysvětlivky: 
cmax-h maximální hodnota příspěvků k hodinovým imisním koncentracím  
cmax-24h maximální hodnota příspěvků k denním imisním koncentracím  
cr příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci  

Příspěvky k imisním koncentracím pro jednotlivé hodnocené látky v geometrické síti bod ů byly 
vyhodnoceny formou izolinií. Graficky jsou znázorněny v příloze rozptylové studie.  

Hodnoty příspěvků ročních imisních koncentrací benzenu v geometrické síti referenčních bodů 
se v obytné zástavbě dle výpočtu pohybují ve výši 0 až 0,05 ng/m3. 

Příspěvky hodinových imisních koncentrací oxidu dusičitého (NO2) byly v obytné zástavbě 
vypočteny ve výši 0 až 3 µg/m3. Příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací NO2 budou 
činit 0 až 0,0005 µg/m3. 

Hodnoty příspěvků 24-hodinových imisních koncentrací prašného aerosolu frakce PM10 byly 
v obytné zástavbě zjištěny v rozmezí hodnot 0 až 0,1 µg/m3. Příspěvky průměrných ročních 
imisních koncentrací PM10 budou dle výpočtu v obytné zástavbě činit 0 až 0,0001 µg/m3. 

III. 5. Charakterizace rizika  
 

Škodliviny - imise jsou z venkovního ovzduší přijímány exponovanými jedinci (především 
inhalačně), pronikají do lidského organismu a část vdechovaných škodlivin se vstřebává jako 
vnitřní dávka.  
 

Pro látky s prahovými účinky je stanovena přípustná koncentrace nepoškozující zdraví.  
(U těchto látek se uvažuje s existencí  prahové úrovně expozice, pod kterou se neočekává 
významný nežádoucí účinek (vlivem fyziologických adaptačních, detoxikačních a reparačních 
mechanismů organismu)). Referenční koncentrace je hmotnostní koncentrace látky v ovzduší, 
která při expozici odpovídající hodnocenému intervalu pravděpodobně nezpůsobí poškození 
zdraví populace, včetně citlivých podskupin (staří a nemocní lidé, děti apod.).  
 

U některých škodlivin (prach, oxidy dusíku) nejsou stanoveny referenční koncentrace - pro  
nízkou toxicitu škodliviny nebo pro nepřesně definovatelné působení na určité systémy.   
Pro hodnocení zdravotních rizik jsou využívány publikované vztahy, které vychází 
z epidemiologických studií a vyjadřují závislost mezi koncentrací a výskytem různých 
zdravotních obtíží.  

U látek s karcinogenními účinky se předpokládá, že neexistuje prahová úroveň expozice. Každá 
dávka je spojena s vzestupem pravděpodobnosti vzniku nádorového bujení; nulové riziko je při 
nulové expozici. Referenční koncentrace pro tyto látky uvádí, jaká koncentrace odpovídá dané 
pravděpodobnosti navýšení výskytů nádorů. 

Charakterizace rizika – chronického nekarcinogenníh o účinku  
 
 

 

PRAŠNÝ AEROSOL 
V rozptylové studii byly vyčísleny předpokládané příspěvky prašného aerosolu frakce PM10 
z provozu záměru - u denních koncentrací lze v blízkém okolí očekávat příspěvky  
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0,05 do 0,11 µg/m3, průměrné roční koncentrace se budou pohybovat v úrovni 0,00004 do 
0,00016 µg/m3. 

V současné době není možné přesně stanovit pro PM10 bezpečnou hranici, při které by již 
nedocházelo k negativním účinkům na lidské zdraví. WHO (2005) uvedlo pro frakci PM10 
přechodné cíle (IT-1, IT-2, IT-3) a směrné hodnoty pro roční a denní koncentrace (AQG). 
Směrná doporučená roční koncentrace činí 20 µg/m3 a směrná doporučená 24 hodinová 
koncentrace  je 50 µg/m3. Samotné vypočtené denní ani roční imisní příspěvky nepřekračují 
doporučené roční koncentrace AQG dle WHO. 

Imisní pozadí přímo v zájmové lokalitě není měřeno. Na reprezentativní monitorovací stanici 
č. 1135 Mikulov Sedlec činila hodnota 24 hodinové koncentrace (resp. 98% kvantil) 79 µg/m3 
v roce 2010 a 73 µg/m3 v roce 2009. Roční průměrné koncentrace byla stanovena v úrovni  
24,6 µg/m3 v roce 2010 a 23,2 µg/m3 v roce 2009. Tyto koncentrace stanovené na měřící 
stanici jsou vyšší než směrné koncentrace AQG dle WHO. (Charakter této stanice ale nemusí 
přesně odpovídat dotčené lokalitě, uvedené koncentrace je nutné považovat pouze 
za orientační.) 

Dle výstupů monitoringu imisních koncentrací v rámci celé České republiky lze zvýšeným 
koncentracím prašného aerosolu frakce PM10 obecně přisuzovat plošný charakter. V současné 
době představuje zátěž obyvatel suspendovanými částicemi jeden z hlavních problémů v oblasti 
kvality venkovního ovzduší a ochrany veřejného zdraví. 
S výkyvy denních průměrných koncentrací prašného aerosolu je spojeno nepříznivé ovlivňování 
respirační nemocnosti a úmrtnosti exponovaných obyvatel (a to zejména citlivých skupin 
populace – děti, starší osoby a jedinci s onemocněním dýchacích cest).  

Samotné modelově zjištěné příspěvky prašného aerosolu frakce PM10 jsou nízké. Nicméně při 
výpočtech imisní koncentrace byly uvažovány ty zdroje, ze kterých bylo možné kvantifikovat 
emise. Vypočtené příspěvky zahrnují provoz vyvolané nákladní dopravy a obslužného 
mechanismu. V rámci areálu a příjezdových komunikací se může uplatňovat sekundární 
prašnost, popř. jiné zdroje emisí (manipulace s dováženými suchými odpady aj.). 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a závažnosti účinků na zdraví je nutné minimalizovat 
imisní příspěvek vyvolaný provozem posuzovaného areálu realizací opatření ke snížení 
prašnosti a zaměřit se také na snižování sekundární prašnosti (dodržování schválených 
pracovních postupů technologie, pravidelné čištění ploch a komunikací v areálu záměru, očista 
vozidel aj.). 

Pro orientační posouzení možných negativních vlivů na zdraví obyvatel v souvislosti 
se znečištěním ovzduší prašným aerosolem byly využity vztahy mezi expozicí a účinkem 
vyjádřeným průměrným výskytem vybraných zdravotních ukazatelů (Hurley, 2005; WHO, 2006). 

U celkové úmrtnosti u dospělých osob (nad 30 let) se předpokládá její zvýšení o 6 % spojené 
se změnou dlouhodobé koncentrace prašného aerosolu frakce PM2,5 o 10 µg/m3. Platnost 
vztahu je uvedena pro změny imisní zátěže z antropogenních emisních zdrojů, tedy hodnoty 
nad přírodním pozadím. 

Další vztahy vyjadřují počet případů, událostí nebo dnů za jeden rok na určitý počet obyvatel 
dané věkové skupiny odpovídající 10 µg/m3 průměrné roční koncentrace prašného aerosolu 
frakce PM10: 
− 4,34 akutních hospitalizací pro srdeční onemocnění na 100 000 exponovaných osob celé 

populace,  
− 7,03 akutních hospitalizací pro respirační potíže na 100 000 exponovaných osob celé 

populace, 
− 26,5 nových případů chronické bronchitis na 100 000 exponovaných obyvatel věku ≥ 27 let, 
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− 180 dní s léčbou (užívání léků na rozšíření průdušek) u dětí s astmatem na 1000 dětí věku 
5-14 let (předpoklad 15 % dětí se léčí s astmatem), 

− 1,86 dní s respiračními příznaky na 1 dítě ve věku 5 -14 let, 
− 912 dní s léčbou (užívání léků na rozšíření průdušek) u dospělých s astmatem 

na 1000 osob věku ≥ 20 let (předpoklad 4,5 % dospělých se léčí s astmatem), 
− 1,3 dne s respiračními příznaky u dospělých s chronickým respiračním onemocněním 

na 1 dospělého člověka (předpoklad 30 % z dospělé populace má respirační problémy).  

V tabulce č. 2 je vyjádřen výskyt vybraných zdravotních ukazatelů v závislosti na imisní situací 
v zájmové lokalitě. Byl proveden výpočet prezentující změnu vyvolanou realizací posuzovaného 
záměru. 

Bylo uvažováno, že obyvatelstvo bude exponováno ročnímu imisnímu příspěvku 
z posuzovaného areálu zjištěnému modelovým výpočtem v obytné zástavbě v hodnoceném 
území (0–0,00016 µg/m3) v součtu s odhadovaným imisním pozadím (24,6 µg/m3). Při 
výpočtech byla odečtena hodnota 10 µg/m3 (předpokládané přírodní pozadí prašného aerosolu 
frakce PM10). Ukazatele jsou uvedeny za jeden rok. 

Celkový počet exponovaných osob nelze přesně stanovit. Výpočet byl proveden pro přibližný 
počet obyvatel obývajících obec Ladná, tj. pro 1250 osob.  

Věkové složení obyvatelstva zájmové lokality bylo stanoveno na základě dat Českého 
statistického úřadu pro okres Břeclav: věková skupina 5 – 14 let tvoří cca 8,9 % populace, 
osoby 20 a víceleté – 79,9 % a osoby ve věku 27 a více let – 70,3 % populace. 

Tabulka č. 2: Hodnocení zdravotního rizika znečištění ovzduší imisemi PM10  

Ukazatele nemocnosti  Imisní pozadí Předpokládaný stav  
(pozadí + příspěvek) 

Hospitalizace pro srdeční onemocnění  
(celá populace)      

< 1 < 1 

Hospitalizace pro respirační onemocnění  
(celá populace)     

< 1 < 1 

Nové případy chronické bronchitis  
(osoby 27 a více let) 

< 1 < 1 

Počet dní s léčbou u astmatických dětí  
(5 – 14 let) 

4 4 

Počet dní s respiračními příznaky u dětí  
(5 – 14 let) 

301 301 

Počet dní s léčbou u astmatiků  
(osoby 20 a více let) 

60 60 

Počet dní s příznaky u chronických nemocných  
(20 a více let) 

569 569 

 

Teoretické výpočty v tabulce č. 2 prezentují očekávaný vliv realizace posuzovaného záměru 
na výskyt vybraných ukazatelů nemocnosti u celkem 1250 osob. 

U předpokládaného stavu nedochází v porovnání se imisním pozadím k žádnému nárůstu 
u hodnocených ukazatelů, tzn. že provoz obslužné dopravy a mechanismu dekontaminačního 
střediska neovlivní předpokládanou průměrnou míru znečištění ovzduší prašným aerosolem 



Hodnocení vlivu záměru  na veřejné zdraví: Dekontaminační středisko Ladná u Břeclavi 
        

 

                                                                                                                                                     stra na 19 (celkem stran 29)                                                                

v zájmové lokalitě a ani s tím související současnou úroveň účinků na zdraví obyvatel 
demonstrovanou výskytem vybraných zdravotních ukazatelů.  

OXID DUSIČITÝ NO2 
Dle rozptylové studie lze očekávat příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím 
v nejbližší obytné zástavbě v rozmezí od 0,00018 do 0,00070 µg/m3. Příspěvky k hodinové 
imisní koncentraci NO2 by za zhoršených rozptylových podmínek mohly dosahovat hodnot 
v rozsahu od 1,66 do 3,12 µg/m3. 

Úroveň imisního pozadí přímo v posuzované lokalitě není sledována. Na monitorovací stanici 
č. 1135 Mikulov Sedlec činila hodnota hodinové koncentrace (resp. 98% kvantil) 40,4 µg/m3 
v roce 2010 a 34,2 µg/m3 v roce 2011. Roční průměrné koncentrace byla 12,6 µg/m3 v roce 
2010 a 11,3 µg/m3 v roce 2011. 

Z výsledků epidemiologických studií, jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, vyplývá, 
že se akutní účinky v podobě ovlivnění plicních funkcí a zvýšení reaktivity dýchacích cest 
projevují u zdravých osob při koncentraci nad 1990 µg/m3. U astmatiků byl pozorován vliv na 
plicní funkce při koncentracích 375−565 µg/m3. Zjištěné úrovně znečištění (pozadí) jsou nižší 
než koncentrace při kterých byly pozorovány účinky na zdraví exponovaných osob. 

WHO pro oxid dusičitý stanovila směrné hodnoty - pro hodinovou maximální koncentraci 
200 µg/m3. U chronického účinku není  možné jednoznačně stanovit úroveň koncentrace, která 
by při dlouhodobé expozici neměla prokazatelný nepříznivý účinek na zdraví, WHO uvádí 
směrnou hodnotu pro roční koncentraci 40 µg/m3.  

Vypočtené imisní příspěvky (ani při započítání zjištěného imisního pozadí) nepřekračují tyto 
doporučené hodnoty koncentrací.  

Charakterizace rizika – karcinogenního ú činku  

S  benzenem je spojeno potenciální riziko karcinogenního působení - patří mezi prokázané 
karcinogeny. Dále je provedena charakterizace rizika z hlediska jeho karcinogenního účinku. 

BENZEN 

V referenčních bodech byly vypočteny příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím 
benzenu v rozmezí 0,00001 až 0,00007 µg/m3. 

Pro zhodnocení míry rizika karcinogenního účinku benzenu je v následující tabulce uvedena 
míra pravděpodobnosti zvýšení výskytu karcinomů nad běžný výskyt v populaci – Individual 
Lifetime Cancer Risk (ILCR). Pravděpodobnost vychází ze vztahu ILCR = Cr x IUR .  

Cr je zjištěná roční průměrná koncentrace škodliviny v obytné zástavbě (resp. nejvyšší hodnota 
průměrné roční koncentrace benzenu zjištěná modelovým výpočtem rozptylové studie).  

IUR je jednotka karcinogenního rizika – inhalační, která udává horní hranici zvýšeného 
celoživotního rizika rakoviny u jednotlivce při celoživotní koncentraci 1 µg/m3.  

Pro výpočet byla použita IUR stanovená Světovou zdravotnickou organizací = 6.10-6 

(WHO, 2000).  



Hodnocení vlivu záměru  na veřejné zdraví: Dekontaminační středisko Ladná u Břeclavi 
        

 

                                                                                                                                                     stra na 20 (celkem stran 29)                                                                

Tabulka č. 3: Hodnocení rizika příspěvku benzenu - inhalační expozice  

BENZEN 
Cr 

[µg/m3] ILCR 

Imisní pozadí   1,1 6,6.10-6 

Předpokládaný stav (se záměrem) 
nejvyšší hodnota příspěvku provozu areálu + pozadí 0,00007 + 1,1 6,6.10-6 

Samotný p říspěvek provozu areálu betonárny 0,000014 - 0,00007 8,4.10-11 – 4,2.10-10 

Vysvětlivky:  Cr – hodnota roční imisní koncentrace  
ILCR - míra pravděpodobnosti zvýšení výskytu karcinomů nad běžný výskyt v populaci 

 

Stávající imisní pozadí benzenu není v zájmové lokalitě monitorováno. Pro hodnocení je použita 
hodnota 1,1 µg/m3 dle zjištěné úrovně benzenu na stanici č. 1135 (viz také kapitola č. III. 2.). 

Při imisní koncentraci reprezentující imisní pozadí (tj. 1,1 µg/m3), by byl příspěvek individuálního 
celoživotního rizika 6,6.10-6 - tzn. že expozice uvedené celkové imisní koncentraci by mohla 
přispět ke zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění přibližně 7 případů na 
milión celoživotně exponovaných osob. Tato hodnota ILCR je řádově na přijatelné úrovní rizika. 

Při hodnocení karcinogenních účinků je dle Ministerstva zdravotnictví (MZ, 2005) v ČR možné 
(vzhledem k nejistotě odhadu expozice i stanovení referenční hodnoty) považovat za přijatelné 
rozmezí rizika řádovou úroveň pravděpodobnosti 10-6 (tj. 1–9 případů nádorového onemocnění 
při celoživotní expozici na milion exponovaných osob). 

Dle výpočtu se tato míra pravděpodobnosti zprovozněním záměru nezmění. Zjištěné ILCR 
pouze pro samotné příspěvky benzenu z provozu areálu dekontaminačního střediska po 
navýšení kapacity provozu budou o 4 až 5 řádů nižší než je přijatelná úroveň rizika (10-6). 

Zhodnocení  

Roční imisní příspěvky prašného aerosolu frakce PM 10 z obslužné dopravy a mechanismů  
dekontaminačního střediska Ladná u Břeclavi budou v blízké obytné zástavbě dosahovat 
řádově nejvýše desetitisícin µg/m3.  

Zjištěné příspěvky k denní imisní koncentraci se budou dle modelového výpočtu pohybovat 
maximálně v úrovni setin až desetin µg/m3. Příspěvky k denní imisní koncentraci jsou relativně 
nízké, ale vzhledem k závažnosti účinků prašného aerosolu na zdraví, je nutné v co nejvyšší 
míře minimalizovat emise tuhých znečišťujících látek do ovzduší vhodnými technickými 
a organizačními opatřeními tak, aby nebyl zjištěný imisní příspěvek v zájmové lokalitě 
významněji navyšován dalšími zdroji emisí včetně sekundární prašnosti. 

Samotné příspěvky ze záměru nepřekračují doporučené hodnoty AQG dle WHO pro  roční 
(20 µg/m3) ani pro 24 hodinové koncentrace (50 µg/m3).  

Imisní situace přímo v posuzované lokalitě není trvale sledována. Pozadí denních i ročních 
koncentrací PM10 na reprezentativní měřící stanici v Mikulově (Sedlec) by na základě informací 
Světové zdravotnické organizace již mohlo být v současné době spojeno s mírně zvýšenými 
riziky pro obyvatelstvo podobně tak jako na řadě dalších míst v České republice. 

Vypočtené průměrné roční imisní příspěvky suspendovaných částic frakce PM10 
z posuzovaného záměru jsou ale nízké. Nepředstavují tak významnější zvýšení stávající imisní 
zátěže prašným aerosolem v zájmové lokalitě a v souvislosti s tím ani změnu současné míry 
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účinků na zdraví obyvatel (demonstrovanou teoretickým výpočtem výskytu vybraných ukazatelů 
nemocnosti). 

Roční imisní příspěvky oxidu dusi čitého  z provozu obslužné dopravy a mechanismů  
dekontaminačního střediska po rozšíření kapacity se budou u obytné zástavby pohybovat 
v řádu tisícin µg/m3. Příspěvky k hodinové imisní koncentraci budou dosahovat maximálně 
1,66–3,12 µg/m3. 

Tyto imisní příspěvky nepřekračují doporučenou směrnou hodnotu dle WHO pro hodinovou 
maximální koncentraci (200 µg/m3) ani pro roční koncentraci (40 µg/m3) - i při započítání 
zjištěného imisního pozadí. Vypočtené imisní příspěvky oxidu dusičitého z posuzovaného 
záměru jsou vzhledem k předpokládané celkové imisní situaci nízké a nepředstavují tak 
významnější zvýšení zdravotních rizik u exponovaných osob.  

S benzenem  je spojeno riziko karcinogenního působení, proto byla provedena charakterizace 
rizika této látky z hlediska tohoto účinku. Z teoretického výpočtu míry pravděpodobnosti zvýšení 
výskytu karcinomů nad běžný výskyt v populaci (tzv. ILCR) pro inhalační expozici benzenu 
vyplývá, že při předpokládané imisní pozaďové koncentraci, by příspěvek individuálního 
celoživotního rizika činil 7 případů na milión celoživotně exponovaných osob – to je v rozmezí 
úrovně přijatelného rizika. Dle výpočtu se tato míra pravděpodobnosti rozšířením kapacity 
posuzovaného dekontaminačního střediska nezmění. ILCR pouze pro samotný nejvyšší zjištěný 
příspěvek ze záměru bude o 4 až 5 řádů nižší než je doporučená úroveň přijatelného  
rizika (10-6).  

Hodnocení je platné pro situaci charakterizovanou výše popsanými výstupy modelových 
výpočtů rozptylové studie. 

Nejistoty  
 
 

Každé hodnocení zdravotních rizik je do určité míry zatíženo nejistotami, které vyplývají 
z použitých dat a postupů. Tyto nejistoty je třeba mít na vědomí při dalším používání výsledků 
hodnocení.  

Hlavními zdroji nejistot v hodnoceném případě jsou:  

− Absence dat o stávajícím imisním pozadí v dotčené lokalitě: v rámci hodnocení byly 
uvedeny i hodnoty imisního pozadí zjištěné na reprezentativních monitorovacích stanicích - 
tyto imisní hodnoty nemusí vystihovat přesně reálnou situaci v posuzované lokalitě. 

− Pro hodnocení expozice byly použity nejvyšší hodnoty imisních příspěvků hodnocených 
látek z provozu záměru a byla uvažována nepřetržitá expozice obyvatelstva těmto imisním 
koncentracím, čímž dochází k nadhodnocení reálného rizika. Na druhé straně nebyl 
uvažován vliv pobytu osob v jiných prostředích – např. na pracovišti (zejména při práci 
v riziku) apod.  

− Omezení disperzního modelu SYMOS, kvalita dat do modelu vstupujících,  meteorologické 
údaje a jejich  platností pro modelované území atd.  

− Absence bližších informací o exponované populaci (citlivé skupiny populace a jejich 
velikost, doba trávená v obytné zóně a jiné aktivity v zájmovém území). 

−  Vzhledem k zaměření a rozsahu záměru, resp. trasám navazující dopravy nelze přesně 
vyčíslit počty exponovaných osob.  

− Použitá data o účincích látek, tj. nejistoty experimentálně získaných dat, výsledků 
epidemiologických studií, chyb při stanovení doporučených – referenčních hodnot atd.  

 

Byl hodnocen očekávaný běžný provoz záměru, nebyly hodnoceny nestandardní situace a 
havarijní stavy. 
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IV. HLUK  
 

IV. 1. Výchozí podklady  

Byla zhodnocena předpokládaná hluková zátěž vyvolaná provozem areálu dekontaminačního 
střediska. Podkladem pro hodnocení úrovní hluku v dané lokalitě i jejich možného vlivu 
na zdraví obyvatel byly výsledky modelových výpočtů hlukové studie (Svoboda, 2011).  
 

IV. 2. Identifikace a charakterizace nebezpe čnosti  
 

Nepříznivými účinky hluku na lidské zdraví se rozumí morfologické nebo funkční změny 
organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu 
nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí.  
 

Negativní účinky hluku mohou být: 
• Specifické (zprostředkované přímo sluchovým smyslovým orgánem), které se může 

projevovat při ekvivalentní hladině akustického tlaku A nad 85 až 90 dB.  
Dlouhodobé působení zvuků s vysokými hladinami poškozuje buňky na povrchu bazilární 
membrány a postupně snižuje citlivost sluchového orgánu. Poškození malého počtu 
sluchových buněk je zpočátku nerozeznatelné, avšak při růstu počtu poškozených buněk  
se stále výrazněji projevuje ztráta části informace. Poškození sluchu je provázeno 
splýváním mluvené řeči, neschopností rozlišit řeč a hluk pozadí a zkreslením vjemu hudby. 
Účinek hluku stoupá s intenzitou, náhlostí a délkou vlny.  

 

• Systémové (zprostředkované speciálními strukturami nervového systému) -  ovlivnění 
funkcí různých systémů organismu. 

 

Nadměrný hluk provokuje v lidském organismu řadu reakcí. Hluk má vliv na psychiku; může 
vyvolávat únavu, deprese, stres, pocity rozmrzelosti a nervozity, agresivitu, neochotu. 
Nadměrná hluková expozice pracujících snižuje pozornost a produktivitu a kvalitu práce;  
významně je také ohrožena bezpečnost práce. Důsledkem zvýšené hladiny hluku může 
docházet také ke zhoršení komunikace řeči a tím ke změnám v oblasti chování a vztahů. 
Významným nepříznivým účinkem hluku je také rušení spánku. 
 

Směrné hodnoty  
WHO ve směrnici pro noční hluk pro Evropu (WHO, 2009) uvádí prahové úrovně hladin hluku: 
Pod úroveň 30 dB nebyly pozorovány žádné významné biologické účinky hluku, přestože  
individuální citlivost a podmínky expozice mohou být různé. Hladina nočního hluku 
ve venkovním prostoru Lnight,outside = 30 dB odpovídá úrovni expozice, při které nebyl pozorován 
nepříznivý efekt (NOEL).  

Při průměrné úrovni expozice mezi 30 a 40 dB byla pozorovány nepříznivé efekty na spánek 
(pohyby těla, probouzení, subjektivně udávané poruchy spánku, bdělost). Intenzita těchto 
efektů závisí na povaze zdroje hluku a počtu hlukových událostí. Citlivější skupiny populace 
(např. děti, chronicky nemocní a starší jedinci) jsou více vnímavější. Hladina nočního hluku 
ve venkovním prostoru Lnight,outside =  40 dB odpovídá nejnižší úrovni expozice, při které byl 
pozorován nepříznivý efekt (LOAEL).  

Při expozici úrovni hladin hluku mezi 40 a 50 dB byly u exponované populace pozorovány 
nepříznivé zdravotní účinky. Mnoho lidí musí přizpůsobovat své životy, aby se vyrovnali 
s nočním hlukem. Citlivé skupiny populace jsou mnohem vážněji ovlivněné. Nad 55 dB 
se nepříznivé zdravotní efekty vyskytují často, značné procento obyvatel je vysoce rozmrzelé a 
má rušený spánek. Také se zvyšuje  riziko kardiovaskulárních onemocnění. 

Na základě vztahů mezi expozicí nočnímu hluku a zdravotními efekty WHO doporučuje 
k ochraně veřejného zdraví směrnou hodnotu hladiny nočního hluku NNG (Night noise 
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quideline) Lnight,outside  =  40 dB .  Obyvatelstvo by nemělo být vystaveno vyšším nočním hladinám 
hluku než je 40 dB  a to během té části noci, kdy většina lidí spí. Úroveň expozice nočnímu 
hluku Lnight,outside =  40 dB může být považována za zdravotně založenou mezní hodnotu 
k ochraně zdraví veřejnosti včetně nejvíce citlivých skupin (děti, chronicky nemocní, starší 
osoby,...). 

Dále WHO  uvádí také hodnotu prozatímního cíle IT (Interim target) Lnight,outside  =  55 dB , který 
je doporučený v situacích, kdy dosažení úrovně NNG není uskutečnitelné v kratší době 
z různých důvodů. Prozatímní cíl (IT) by mohl být považován za jakýsi uskutečnitelný, střední cíl 
pro zvláštní místní situace, který ale není založený na ochraně zdraví celé populace. Citlivé 
skupiny obyvatelstva nemohou být při této úrovni expozice chráněny. 
 

Zdravotní ú činky hluku 
Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je považováno poškození 
sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, nepříznivé osvojování řeči a čtení u dětí, 
rušení spánku, obtěžování hlukem a zhoršená komunikace řečí. 

Pozorování dalších účinků hlukové expozice, jako jsou změny v hladině stresových 
hormonů, vliv na funkci imunitního systému a následně zvýšená frekvence infekcí, nebo 
snížená porodní váha novorozenců u matek exponovaných vysoké hladině akustického tlaku A 
v době těhotenství, nejsou natolik průkazná a konzistentní, aby mohla sloužit k 
hodnocení zdravotních účinků hluku. 
 
Dále jsou podrobněji charakterizovány vybrané nepříznivé zdravotní účinky hluku (WHO, 1999b 
a 2009): 
  

Poškození sluchového aparátu: Epidemiologické studie prokázaly, že u více než 95 % 
exponované populace nedochází  k poškození sluchového aparátu ani při celoživotní expozici 
hluku v životním prostředí a aktivitách ve volném čase do 24 hodinové ekvivalentní hladiny 
hluku LAeq,24h = 70 dB. 
 

Nelze však zcela vyloučit možnost, že by již při nižší úrovni hlukové expozice mohlo dojít 
k malému sluchovému poškození u citlivých skupin populace, jako jsou děti, nebo osoby 
současně exponované i vibracím nebo ototoxickým lékům či chemikáliím.  

Je též známé, že zvýšená hlučnost v místě bydliště přispívá k rozvoji sluchových poruch u osob 
profesionálně exponovaným rizikových hladinám hluku na pracovišti. Nezanedbatelně může 
zvyšovat expozici hlukem, zejména u mládeže, dlouhodobý poslech velmi hlasité 
reprodukované hudby doma (sluchátka), účast na diskotékách, případně koncertech 
populárních hudebních skupin. 
 

Zhoršení komunikace řečí v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných nepříznivých 
důsledků v oblasti chování a  vztahů, vede k podrážděnosti, nejistotě, poklesu pracovní 
kapacity a pocitům nespokojenosti. Může však vést i k překrývání a maskování signálů. Nejvíce 
citlivou skupinou jsou staří lidé, osoby se sluchovou ztrátou a zejména malé děti v období 
osvojování řeči.  

Pro dostatečně srozumitelné vnímání složitějších zpráv a informací (cizí řeč, výuka, telefonická 
konverzace) by rozdíl mezi hlukovým pozadím a hlasitostí vnímané řeči měl být nejméně 15 dB 
a to nejméně v 85 % doby. Při průměrné hlasitosti řeči 50 dB by tak  nemělo hlukové pozadí 
v místnostech převyšovat 35 dB.  
 

Zvláštní pozornost zde zasluhují domy, kde bydlí malé děti a třídy předškolních a školních 
zařízení, neboť neúplné porozumění řeči u nich ztěžuje a poškozuje proces osvojení řeči 
a schopnosti číst s dalšími nepříznivými důsledky pro jejich duševní a intelektuální vývoj. 
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Zvláště citlivé jsou pak děti s poruchami sluchu, potížemi s učením a děti, pro které vyučovací 
jazyk není jejich mateřským jazykem. 
 

U obtěžování hlukem se uplatňuje jak emoční složka vnímání, tak složka poznávací při rušení 
hlukem při  různých činnostech. Vyvolává celou řadu negativních emočních stavů (pocity 
rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, deprese, obavy, pocity beznaděje  nebo 
vyčerpání). U každého člověka existuje určitý stupeň citlivosti, respektive tolerance k rušivému 
účinku hluku, jako významně osobnostně fixovaná vlastnost. V normální populaci je 10 - 20 % 
vysoce senzitivních osob, stejně jako velmi tolerantních, zatímco u zbylých 60 - 80 % populace 
víceméně platí kontinuální závislost míry obtěžování na intenzitě hlukové zátěže.   
 

Při působení hluku se kromě senzitivity a fyzikálních vlastností hluku velmi uplatňuje řada 
dalších neakustických - sociálních, psychologických nebo ekonomických faktorů, což vede 
k různým výsledkům studií.  
 

Rozmrzelost může vzniknout po víceleté latenci a s délkou konfliktní situace se prohlubuje 
a fixuje. Kromě toho však může být významně ovlivněna zdravotním stavem. Vysoké hladiny 
hluku vedou i k nepříznivým projevům v sociálním chování, mohou u predisponovaných jedinců 
zvyšovat agresivitu a redukují přátelské chování a ochotu k pomoci. Svoji úlohu zde hraje 
i zhoršená verbální komunikace, výsledky studií ukazují, že je více snížena ochota ke slovní 
pomoci, než k pomoci fyzické.  
 

Dle doporučení WHO (1999b) je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách 
ekvivalentní hladinou hluku pod 55 dB, nebo mírně obtěžováno při LAeq pod 50 dB  
a nad LAeq = 35 dB uvnitř interiéru pro bydlení.  

Nepříznivé ovlivnění spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, probouzením, 
alterací délky a hloubky spánku, zejména redukcí REM fáze spánku. Může docházet 
ke zvýšení krevního tlaku, zrychlení srdečního pulsu, arytmiím, vasokonstrikci, změnám 
dýchání. V rušení spánku hlukem se setkávají jak fyziologické, tak psychologické aspekty 
působení hluku. Efekt  narušeného spánku se projevuje i následující den např.  rozmrzelostí, 
zhoršenou náladou, snížením výkonu, bolestmi hlavy nebo zvýšenou únavností. Objektivně bylo 
prokázáno i zvýšení spotřeby sedativ a léků na spaní. Senzitivní skupinou populace jsou starší 
lidé, pracující na směny, lidé s funkčními a mentálními poruchami, osoby s potížemi se spaním. 

Prahová hodnota pro rušení spánku hlukem je Lnight,outside = 42 dB (WHO, 2009). 

Ovlivnění kardiovaskulárního systému bylo prokázáno v řadě  epidemiologických a klinických 
studií u populace žijící v hlučných oblastech kolem letišť, průmyslových závodů nebo hlučných 
komunikací. Akutní hluková expozice aktivuje autonomní a hormonální systém a vede 
k přechodným změnám, jako je  zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce. Po dlouhodobé 
expozici se u citlivých jedinců z exponované populace mohou vyvinout trvalé účinky, jako je 
hypertenze a ischemická choroba srdeční (nedostatečné prokrvení srdečního svalu, projevující 
se klinicky jako angina pectoris až infarkt myokardu).  

Studie nejčastěji prezentují zvýšení rizika kardiovaskulárních účinků u dlouhodobé expozice 
ekvivalentní hladině hluku LAeq,24h  v rozmezí 65 až 70 dB a více  (u leteckého a dopravního 
hluku). Riziko ischemické choroby srdeční nebylo nalezeno pod LAeq,6-22hod = 60 dB (WHO 
1999b, 2007). 

Ve směrnici WHO pro noční hluk (WHO, 2007, 2009) jsou uvedeny jako nedostatečně 
prokázané účinky na kardiovaskulární choroby. Prahová hodnota (WHO, 2009) pro hypertenzi a 
infarkt myokardu je Lnight,outside = 50 dB. (Je to pravděpodobně dáno ovlivněním expozice hluku 
i v denní době.) 
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Psychické poruchy a onemocnění. Výsledky studií zaměřených na vztah hlukové expozice 
a projevů poruch duševního zdraví nejsou jednoznačné. Nepředpokládá se, že by hluk 
mohl být přímou příčinou duševních nemocí, ale patrně se může podílet na zhoršení jejich 
symptomů nebo urychlit rozvoj latentních duševních poruch. Za indikátor latentních duševních 
poruch nebo onemocnění u populace exponované hluku je považována spotřeba sedativ 
a léků na spaní. 

Prahová hodnota pro zvýšeného užívání sedativ a léků k navození spánku Lnight,outside = 40 dB 
a vlivu na psychické nemoci Lnight,outside = 60 dB (WHO, 2009). 

Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem. Citlivá na působení zvýšené hlučnosti je tvůrčí duševní 
práce a plnění úkolů spojených s nároky na paměť, soustředěnou a trvalou pozornost a 
komplikované analýzy. Rušivý účinek hluku je významný zejména při činnostech náročných na 
pracovní paměť, kdy je třeba udržovat část informací v krátkodobé paměti, jako jsou 
matematické operace a čtení.   
 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku platné v České republice jsou uvedeny v nařízení vlády 
č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

IV. 3. Hodnocení expozice a charakterizace rizika     

Podkladem k hodnocení expozice jsou výpočty hlukové studie. V této studii byla hluková zátěž 
modelována pro pět výpočtových bodů situovaných u stávající zástavby - viz tabulka č. 4. 
Všechny body byly umístěny ve výšce 3 m nad terénem.  

Nejbližší chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb je umístěn 
jihozápadně od záměru. Zástavba je nízkopodlažní, typu rodinný dům. Území v okolí 
posuzovaného záměru je rovinaté s pohltivým terénem. 

Tabulka č. 4: Umístění modelových bodů (chráněný venkovní prostor) 

číslo 
bodu 

umíst ění 

1 obytný dům č.p. 485 (Mlýnská) - východní hranice oplocení domu 

2 obytný dům č.p. 447 (Mlýnská) - východní hranice oplocení domu 

3 obytný dům č.p. 487 (Mlýnská) - východní hranice oplocení domu 

4 obytný dům č.p. 97/98 (Masarykova) - východní hranice oplocení domu 

5 obytný dům č.p. 343/57 (Úlehlova) - východní hranice oplocení domu 

Pozn. Dále byl u okraje komunikace III/00221 (15 m od osy komunikace III/00221, jižní okraj místní 
komunikace ve směru do obce Ladná) umístěn ve výšce 1,5 m bod č. 6, který sloužil ke kalibraci výpočtu. 

Na hlukovém pozadí v zájmové lokalitě má nejvýznamnější podíl dopravní hluk vyvolaný silniční 
dopravou na silnicích III/00221, II/425, dálnici D2 a místních komunikacích. 

Zdrojem hluku v posuzovaném areálu dekontaminačního střediska jsou stacionární zdroje hluku 
(kalové čerpadlo, cisterna (čerpadlo), kolový nakladač) a dopravní hluk vyvolaný vozidly 
zajišťujícími dopravní obslužnost záměru. 

Pro výpočty byl použit program „Hluk+, Verze 7.12 Profi - Výpočet dopravního a průmyslového 
hluku ve venkovním prostředí“. V  hlukové studii byla hodnocena nulová varianta (situace se 
stávajícím provozem dekontaminačního střediska), příspěvek záměru a aktivní stav (celkový 
stav po realizaci rozšíření provozu dekontaminačního střediska) - vztaženo k roku 2012. 
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Výpočet hlukové zátěže byl proveden pro hluk ze stacionárních zdrojů hluku a z vyvolané 
dopravy pro denní dobu.  

Výsledky výpočtů jsou shrnuty v tabulce č. 5.  

Tabulka č. 5: Hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq ze stacionárních zdrojů 
hluku a dopravního hluku (denní doba: 6 - 22 hodin) 

Výpočtové místo  LAeq,T [dB] 
Hodnocený stav/zdroje 

1 2 3 4 5 
 nulová varianta  

stacionární zdroje hluku 42,9 40,1 40,1 40,1 40,1 

dopravní hluk 31,6 31,6 33,9 31,5 30,3 

stacionární zdroje + dopravní hluk 43,2 40,7 41,0 40,7 40,5 

aktivní varianta  

stacionární zdroje hluku 43,4 42,7 42,6 41,8 40,3 

dopravní hluk 31,6 31,7 34,0 31,6 30,4 

stacionární zdroje + dopravní hluk 43,7 43,0 43,2 42,2 40,7 

změna oproti nulové variantě + 0,5 + 2,3 + 2,2 + 1,5 + 0,2 

Vztahy expozice a účinku – charakterizace rizika hluku 

Pro kvantitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku se využívají vztahy expozice a účinku 
(nejčastěji obtěžování a subjektivní rušení spánku hlukem) odvozené na základě řady 
provedených epidemiologických studií. Vztahy jsou prezentovány pro jednotlivé typy dopravy - 
silniční, letecká a železniční. Umožňují predikovat procento (počet) obtěžovaných či rušených 
osob v závislosti na intenzitě hlukové expozice u běžné, průměrně citlivé populace.  

Kvantitativní zhodnocení obtěžování hlukem zde není možné provést. K výpočtu je používán 
hlukový ukazatel Ldn, stanovený na základě celodenní hlukové expozice z dopravy (tj. i hodnot 
v  době noční). Vztahy pro rušení spánku používají Lnight - ekvivalentní hladinu akustického tlaku 
v noci. V noční době nebude záměr ani obslužná doprava záměru realizována.  

Zhodnocení  

Za předpokladu dodržení vstupních akustických parametrů jednotlivých uvažovaných zdrojů 
hluku a splnění dalších předpokladů akustické studie lze situaci charakterizovat takto: 

V rámci akustické studie byl vyhodnocen hluk z provozu záměru (tj. ze stacionárních zdrojů 
hluku) a hluková zátěž z navazující dopravy pro denní dobu. Pro možnost posouzení vlivu 
záměru na hlukovou situaci v lokalitě byla vyčíslena i tzv. nulová varianta, tedy stav k roku 2012 
provoz dekontaminačního střediska dle stávající kapacity. K tomuto stavu je následně 
porovnána aktivní varianta záměru (rozšíření střediska).  

Celkové vypočtené hladiny hluku (ze stacionárních zdrojů a obslužné dopravy) dosahují dle 
modelového výpočtu v nulové variantě u obytné zástavby v okolí střediska úrovně LAeq 40,5 až 
43,2 dB. Po realizaci záměru lze očekávat celkové hladiny hluku v úrovni 40,7 až 43,7 dB.  

Nárůsty hladin hluku po rozšíření kapacity areálu dekontaminačního střediska se předpokládají 
o + 0,2 dB a + 0,5 dB v bodu č. 5 a 1 a o + 1,5 dB v bodu č. 4. Vyšší nárůst lze očekávat v bodě 
č. 2 a 3 (zástavba v ulici Mlýnská), a to o + 2,3 dB a + 2,2 dB. 
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Obecně lze konstatovat, že hluk z provozu areálu a navazující obslužné dopravy bude vnímán 
subjektivně. Vnímání hluku může ovlivňovat umístění obytné zástavby vzhledem 
k poloze areálu a dopravním trasám a dále také vztah, který k němu konkrétní osoba zaujímá. 
Také záleží na konkrétní situaci (způsobu větrání, využívání venkovních prostor k odpočinku 
a relaxaci apod.). U hlukové zátěže lze za vnímatelnou označit změnu hladiny hluku okolo 3 dB. 

Ze srovnání výskytu nepříznivých účinků na zdraví při různé intenzitě hlukové zátěže z provozu 
automobilové dopravy a vypočtených hladin akustického tlaku A vyplývá, že zjištěné hladiny 
hluku v nulové variantě i po plánovaném rozšíření dekontaminačního střediska dosahují 
celkových hladin hluku, které by u většiny populace neměly mít negativní vliv na pohodu a 
zdraví. 

Skutečnou situaci z hlediska hlukové zátěže v dotčené lokalitě je možné ověřit přímým měřením 
při provozu posuzovaného záměru.  

Nejistoty 

Hodnocení z hlediska vlivu hlukové zátěže vychází z modelových výpočtů hlukové studie,  
tj. z vypočítaných hladin akustického tlaku vyvolaných provozem záměru. Hodnocení bylo 
provedeno pro vybrané referenční body s předpokládanou nejvyšší hlukovou zátěží.  

Nejistoty hodnocení zdravotních rizik vycházejí z použitých dat, tj. nejistot a omezení daných 
výpočetním programem HLUK+, nejistot experimentálně získaných (naměřených  
a odhadnutých) hodnot, nejistotami odvozených vztahů a závislostí atd. 

Použité vztahy mezi hlukovou expozicí a jejím účinkem nelze považovat za absolutně platné 
vzhledem k rozdílnému stupni vnímavosti a citlivosti jedinců a vlivem konkrétních místních 
podmínek. 

Nejsou známy bližší informace o exponované populaci (např. citlivé skupiny populace, jejich 
velikost a věková skladba, doba trávená v obytné zóně a jiné aktivity v zájmovém území, 
dispoziční řešení domů a bytů). 

V. OSTATNÍ VLIVY A FAKTORY   

V rámci areálu dekontaminačního střediska budou u navážených odpadů snižovány jejich  
rizikové vlastnosti, což je přínosné z hlediska ochrany životního prostředí, resp. zdraví lidí. 
Způsob dalšího nakládání s upravenými odpady bude určen po zhodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů dle platné legislativy – odpady budou předávány pro další využití (na povrchu 
terénu) nebo k odstranění (pro příjem na skládku příslušné kategorie). 

Biotechnologie, které jsou využívány, jsou ověřeny a schváleny Státním zdravotním ústavem a 
MZ ČR. Používané mikroorganismy nevykazují patogenní účinky, z hlediska ochrany veřejného 
zdraví nepředstavují zdravotní rizika. 

Navržená technologie má při standardním a správném provozu předpoklady, že nebude 
významnějším zdrojem pachových látek. K nárazovému uvolňování pachových látek může 
docházet především při navážce a přehrnování odpadů (zejména v počátečních fázích 
biodegradačního procesu).  

Emise pachových látek i prašnosti lze účinně minimalizovat vhodným technologickým postupem 
biodegradace a technickými a organizačními opatřeními (udržování dekontaminovaného 
materiálu ve vlhkém stavu, manipulace se zeminou a stavební sutí v době vhodných 
klimatických podmínek, aj.) 
Vzhledem k tomu, že převažující vítr v posuzované lokalitě je severozápadní, neměl by 
posuzovaný zdroj za běžných rozptylových podmínek obtěžovat okolní obyvatele nadměrným 
zápachem. Pokud by se během provozu zjistilo, že pachové látky jsou uvolňovány 
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ve významnějších množstvích a obtěžují obyvatele v okolí, budou muset být realizována další 
opatření ke snížení těchto emisí. 

Provoz záměru bude organizačně zabezpečen způsobem, který bude omezovat narušení 
faktorů pohody - v nočních hodinách nebude záměr provozován, veškerá přeprava bude 
uskutečňována v denní době.  

U hodnocení narušení faktorů pohody je nutné přihlédnout také k psychickým faktorům. 
Obecně lze konstatovat, že určitým problémem při provozu takovéhoto typu zařízení může být 
subjektivní pocit ohrožení, vyvolaný charakterem činnosti a umístěním zařízení. V tomto 
případě by k utlumení tohoto vlivu mohla významně přispět skutečnost, že dekontaminační 
plochy jsou již v dané lokalitě provozovány od roku 1995, navíc stávající areál i záměr je 
situován zcela mimo obytnou zástavbu.  
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                                             Vedoucí fyzikální laborato e 
 

1. ÚVOD 
Na základ  objednávky . 107/11 si zákazník CEST s.r.o., Hodonín objednává m ení 

hluku u nejbližšího chrán ného venkovního prostoru situovaného do blízkosti zám ru 
„Za ízení k využití nebo odstra ování odpad  dekontamina ní st edisko - Ladná u B eclavi“.  

2.  M ENÍ 

2.1 ÚDAJE O M ENÍ 

Datum m ení: 1. 8. 2011  

Podmínky m ení: žné podmínky, standardní provoz 

ené hodnoty: hladiny akustického tlaku A, charakteristika Fast  

Klimatické podmínky:  

doba teplota  r. vlhkost  vítr  tlak  

9 - 11 h 17  3 °C 50  15  % < 2,0 m/s 1016  3  hPa 
 
2.2 ZKUŠEBNÍ METODA 

ení bylo provedeno dle SOP F3 v souladu s p edpisy: 

SN ISO 1996 - 1 M ení hluku prost edí – ást 1: Zákl. veli . a postupy pro hodnocení 
SN ISO 1996 - 2 M ení hluku prost edí – ást 2: Ur ování hladin hluku prost edí 

HEM - 300 - 11.12.01 - 34065 Metodický návod pro m ení a hodnocení hluku 
v mimopracovním prost edí 
HEM-62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010 Metodický návod pro hodnocení hluku v chrán ném 
venkovním prostoru staveb 

2.3 POUŽITÁ LITERATURA 
Na ízení vlády . 148/2006 Sb. “O ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací”.   

2.4 M ÍCÍ P ÍSTROJE 

název výrobní íslo platnost kalibrace / ov ení 

Zvukom r B&K 2260 2384831 31. 12. 2011 

Mikrofon B&K 4189 2429785 31. 12. 2011 

Kalibrátor MMF 05 000 96604 22. 09. 2012 

ístroje jsou ov eny u MI Praha. Zvukom r vyhovuje t íd  p esnosti 1, ve smyslu 
normy SN EN 61672-1, SN EN 61672-2, a SN EN 60 804.  

ed a po skon ení m ení byla m ící aparatura kontrolována kalibrátorem, v ode tu 
hodnot nebyl seznán rozdíl.  
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3. NAM ENÉ HODNOTY 

3.1 POPIS ZDROJE HLUKU A PROST EDÍ 
ení bylo provedeno za ú elem zjišt ní stávající hlukové situace v posuzované 

lokalit , kde má být zprovozn n nový zám r „Za ízení k využití nebo odstra ování odpad  
dekontamina ní st edisko - Ladná u B eclavi“ (níže v textu zám r). P edm tem posouzení 
byl pouze hluk vyvolaný stacionárními zdroji hluku v denní dob . 

TAB.1 Popis zdroje hluku a prost edí 

lokalita Ladná u B eclavi 

umíst ní  východní okraj obce Ladná u B eclavi v blízkosti silnice . III/00221 

doba provozu denní doba  

ené zdroje 
hluku 

stacionární zdroje hluku umíst né v blízkosti posuzovaného zám ru (hluk 
z pr myslové oblasti situované ve východní ásti obce Ladná u B eclavi) 

hlukové 
pozadí 

- silni ní doprava na silnici . III/00221, II/425, dálnici D2 a místních 
komunikacích 

- železni ní doprava 
- domácí zví ectvo a zp vné ptactvo 

terén pohltivý, rovinatý 

CHVP západn  od plánovaného zám ru 

CHVP - chrán ný venkovní prostor  

3.2 PODMÍNKY M ENÍ 

TAB.2  Podmínky m ení 

režim provozu zdroje 
hluku  

všechny posuzované zdroje hluku b žely ve standardním hlukovém 
režimu 

hlukové pozadí všechna m ení byla provedena ve specifických asových 
intervalech, kdy byl hluk pozadí snížen na minimum 

ené hodnoty hladiny akustického tlaku A 

po et m ících míst 2 m ící místa umíst na u chrán ného venkovního prostoru  

doba m ení denní doba  

nastavení zvukom ru odpovídalo povaze a charakteru hluku 

umíst ní mikrofonu 
mikrofon byl na obou m ících místech umíst n na stativu ve výšce 
3,0 m nad terénem a byl opat en krytem proti v tru tak, že osa 
mikrofonu sm ovala kolmo plánovanému zám ru 
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TAB.3  Umíst ní m ících míst 

íslo 
bodu umíst ní 

1 obytný d m .p. 485 - východní hranice oplocení rodinného domu 

2 obytný d m .p. 447 - východní hranice oplocení rodinného domu 

  

OBR.1  Situace a umíst ní m ících míst  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

MM .1 zám r 

Ladná  

MM .2 

III/00221 

II/425 

D2 
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3.3  ZM ENÉ HLADINY AKUSTICKÉHO TLAKU  

ící místo .1   obytný d m .p. 485 (hranice oplocení)  

ené 
zdroje hluku  

- stacionární zdroje hluku umíst né v blízkosti posuzovaného zám ru (hluk 
z pr myslové oblasti situované ve východní ásti obce Ladná u B eclavi)  

- vzdálená silni ní doprava na silnici . II/425 a dálnici D2, která nešla 
z m ení vylou it 

zdroje hluku 
vylou ené z 

ení 

- automobilová doprava na silnici . III/00221 a místních komunikacích 
- áste  automobilová doprava na silnici . II/425 a dálnici D2  
- železni ní doprava 
- domácí zví ectvo a zp vné ptactvo 

char. hluku prom nný 

NAM ENÉ HODNOTY  

doba m ení LAeq,T LAmin LAmax LAmaxp LA 99 LA 90 LA 50 LA 10 LA 1 

[min] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

20 42,9 39,9 52,0 68,8 41,3 41,5 42,3 44,1 45,0 

hladiny akustického tlaku v pásmu 1/3 oktávy 
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ící místo .2   obytný d m .p. 447 (hranice oplocení)  

ené 
zdroje hluku  

- stacionární zdroje hluku umíst né v blízkosti posuzovaného zám ru (hluk 
z pr myslové oblasti situované ve východní ásti obce Ladná u B eclavi)  

- vzdálená silni ní doprava na silnici . II/425 a dálnici D2, která nešla 
z m ení vylou it 

zdroje hluku 
vylou ené z 

ení 

- automobilová doprava na silnici . III/00221 a místních komunikacích 
- áste  automobilová doprava na silnici . II/425 a dálnici D2  
- železni ní doprava 
- domácí zví ectvo a zp vné ptactvo 

char. hluku prom nný 

NAM ENÉ HODNOTY  

doba m ení LAeq,T LAmin LAmax LAmaxp LA 99 LA 90 LA 50 LA 10 LA 1 

[min] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

20 40,1 38,7 44,0 57,6 39,0 39,8 40,8 42,3 43,7 

hladiny akustického tlaku v pásmu 1/3 oktávy 
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3.4   SHRNUTÍ NAM ENÝCH HODNOT LAeq,T  [dB] 

Nejistota m ení pro dané podmínky m ení   = 1,8 dB je stanovena podle HEM 300 
- 11.12.01 - 34065. U žádné z nam ených hodnot nebyl zaznamenán podíl tónové složky. 

TAB.4 Nam ené hodnoty LAeq,8h , denní doba 

íslo m ícího místa  
DENNÍ DOBA  

1 2 

nam ené hodnoty LAeq,8h   [dB]  42,9 ±1,8 40,1 ±1,8 

 
Nam ené hodnoty LAeq,8h jsou reprezentativní pro 8 nejhlu jších po sob  jdoucích 

denních hodin.  
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4. NEJVYŠŠÍ P ÍPUSTNÉ LIMITY 
Nejvyšší p ípustné hladiny hluku jsou uvedeny v na ízení vlády . 148/2006 Sb. “O 

ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací”. 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A: 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LpAeq,T je hlavním deskriptorem pro posuzování 
hluku v pracovním i venkovním prost edí. Je definována: 

dB10f
f

1log10L
n

1i

10
L

in

1i
i

TAeq,

i

 

kde fi je míra asového výskytu hladin z m eného asového úseku v i-tém 
hladinovém intervalu v procentech, sekundách nebo etnosti tení 

 Li je st ední hladina v i-tém hladinovém intervalu v dB 

 n je celkový po et hladinových interval  

Nejvyšší p ípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T v chrán ném 
venkovním prostoru a v chrán ných venkovních prostorech staveb (s výjimkou impulsního 
hluku) se stanoví sou tem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a korekcí p ihlížející 
k místním podmínkám a denní dob  podle tabulek. 

TAB.5 Korekce pro stanovení nejvyšších p ípustných hodnot hluku v chrán ném venkovním 
prostoru a v chrán ných venkovních prostorech staveb: 

Korekce (dB) Zp sob využití území 
1) 2) 3) 4) 

Chrán né venkovní prostory staveb  l žkových 
zdravotnických za ízení v etn  lázní - 5 0 + 5 + 15 

Chrán ný venkovní prostor l žkových zdravotnických 
za ízení v etn  lázní 0 0 + 5 + 15 

Chrán né venkovní prostory ostatních staveb a chrán ný 
ostatní venkovní prostor 0 + 5 + 10 + 20 

Poznámka - korekce se nes ítají 

Pro no ní dobu se pro chrán ný venkovní prostor staveb p ítá další korekce   - 10 
dB, s výjimkou hluku z dopravy na železni ních dráhách, kde se použije korekce - 5 dB 

1) Použije se pro hluk z ve ejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších 
zdroj  hluku, s výjimkou letiš , pozemních komunikací, nejde-li o ú elové komunikace, 
a dále s výjimkou drah, nejde-li o železni ní stanice zajiš ující vlakotvorné práce, 
zejména roz ování a sestavu nákladních vlak , prohlídku vlak  a opravy voz  

2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na ve ejných komunikacích, s výjimkou 
elových komunikací, a drahách 

3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk 
z dopravy na t chto komunikacích je p evažující nad hlukem z dopravy na ostatních 
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pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném 
pásmu dráhy. 

4) Použije se v p ípad  staré hlukové zát že z dopravy na pozemních komunikacích a 
drahách, kdy starou hlukovou zát ží se rozumí stav hlu nosti p sobený dopravou na 
pozemních komunikacích a drahách,  který v chrán ných venkovních prostorech 
staveb a v chrán ném venkovním prostoru vznikl do 31.1. 2000. Tato korekce z stává 
zachována i po položení nového povrchu vozovky, vým ny kolejového svršku, 
pop ípad  rozší ení vozovek p i zachování sm rového nebo výškového vedení 
pozemní komunikace nebo dráhy, p i které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlu nosti 
v chrán ném venkovním prostoru staveb a v chrán ném venkovním prostoru a pro 
krátkodobé objízdné trasy. 

5. ZKRATKY 
LAeq,T - ekvivalentní hladina ak. tlaku A p i asovém vážení F za dobu m ení T 
LAmin - minimální hladina akustického tlaku A p i asovém vážení F 
LAmax - maximální hladina akustického tlaku A p i asovém vážení F 
LAmaxp - maximální špi ková hladina akustického tlaku A p i asovém vážení F 
LA1-99 - hladina ak. tlaku A p ekro ená 1-99 % doby m ení p i asovém  vážení F 
CHVP - chrán ný venkovní prostor  

6. ZÁV R 
Hodnocení se provádí porovnáním nam ených hodnot s hodnotami požadovanými 

v na ízení vlády . 148/2006 Sb. Kone né posouzení p ísluší místn  p íslušnému územnímu 
pracovišti krajské hygienické stanice. 

Výsledky m ení se týkají pouze nam ených hladin akustického tlaku A na výše 
popsaných m ících místech, m ení bylo provedeno dne 1. 8. 2011 za výše uvedených 
podmínek. 

 



íloha .2 Zobrazení hlukových pásem a izofon ve výšce 3 m nad zemí ze stacionárních 
zdroj  hluku vyvolaných pouze zám rem - denní doba 
 



íloha .3 Zobrazení hlukových pásem a izofon ve výšce 3 m nad zemí vyvolaných 
dopravním hlukem, aktivní varianta - denní doba 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍLOHY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍLOHA . 1: 
  

Podkladová ást 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Znázorn ní sít  referen ních bod  
Zájmové území 1 400 m x 2 000 m 

ítko 1 : 10 000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výpo tové body mimo sí   
 

ítko 1 : 10 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
3 

4 

5 

Biodegrada ní plocha 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍLOHA . 2:  
 

trná r žice (B eclav) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



trná r žice pro lokalitu B eclav 
 
 
  1. rychlostní t ída             2. rychlostní t ída         3. rychlostní t ída 

  (v=1,7 m/s)         (v=5,0 m/s)               (v=11,0 m/s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafické zobrazení v trné r žice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
 
 

Tabulka hodnot celkové v trné r žice 
 
m.s-1 N NE E SE S SW W NW CALM sou et 
1,7 3,56 4,63 2,75 5,51 3,47 3,38 5,04 6,38 7,03 41,75 
5,0 4,26 6,03 2,73 8,29 4,24 3,76 7,27 10,29  46,87 
11,0 1,18 1,33 0,52 2,21 1,28 0,86 1,68 2,32  11,38 

sou et 9,00 11,99 6,00 16,01 8,99 8,00 13,99 18,99 7,03 100/100 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍLOHA . 3: 
 

ísp vky imisních koncentrací benzenu  
ve výpo tových bodech mimo sí  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ísp vky imisních koncentrací benzenu [ g/m3]  

ID_POINT X_COORD Y_COORD Z_ELEV L_ELEV CM_MAX CLASS_STAB W_VELOCITY CONC_AVG T_5_0000 

1 -582802 -1205866 160,031 6 0,33596 1 1,7 7E-05 0,000000 

2 -583132 -1205886 159 5 0,16796 1 1,7 1,8E-05 0,000000 

3 -582988 -1205871 158 5 0,21215 1 1,7 2,9E-05 0,000000 

4 -583013 -1206199 159,08 5 0,15563 1 1,7 2E-05 0,000000 

5 -583196 -1205751 158,941 5 0,15602 1 1,7 1,4E-05 0,000000 

 
ID_POINT CM_1_01_7 CM_2_01_7 CM_2_05_0 CM_3_01_7 CM_3_05_0 CM_3_11_0 CM_4_01_7 CM_4_05_0 CM_4_11_0 CM_5_01_7 CM_5_05_0 

1 0,33596 0,24239 0,08241 0,17819 0,06058 0,02754 0,12887 0,04382 0,01992 0,05653 0,01922 

2 0,16796 0,11 0,0374 0,07305 0,02484 0,01129 0,04678 0,0159 0,00723 0,01603 0,00545 

3 0,21215 0,14577 0,04956 0,10104 0,03435 0,01562 0,06781 0,02306 0,01048 0,0254 0,00864 

4 0,15563 0,10055 0,03419 0,06593 0,02242 0,01019 0,04163 0,01415 0,00643 0,01389 0,00472 

5 0,15602 0,10109 0,03437 0,06642 0,02258 0,01026 0,04202 0,01429 0,00649 0,01407 0,00478 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vysv tlivky k tabulkám v p íloze . 3: 
ID_POINT   íslo bodu mimo sí  

X_CORD x-ová sou adnice bodu mimo sí  
Y_CORD y-ová sou adnice bodu mimo sí  

Z_CORD z-ová sou adnice bodu mimo sí  
L_ELEV výška bodu mimo sí  nad terénem v metrech 

CM_MAX maximální hodnota ze všech dále uvedených p ísp vk  k hodinovým imisním koncentracím benzenu v g/m3 

W_VELOCITY ídy rychlosti v tru (1.7, 5 a 11 m.s-1), v níž jsou uvedená maxima koncentrací docílena 

CLASS_STAB ídy stability, v níž jsou uvedená maxima koncentrací docílena 

CONV_AVG ísp vek k pr rné ro ní imisní koncentraci benzenu v g/m3 

T_5_0000 celková doba p ekro ení stanovené hodnoty ro ní imisní koncentrace benzenu (5 g/m3) za rok 

CM_1_01_7  ísp vek k hodinové imisní koncentraci benzenu v g/m3 v 1. t íd  stability p ízemní vrstvy atmosféry a t ídní 
rychlosti v tru 1,7 m/s 

CM_2_05_0  ísp vek k hodinové imisní koncentraci benzenu v g/m3 ve 2. t íd  stability p ízemní vrstvy atmosféry a t ídní 
rychlosti v tru 5,0 m/s 

CM_3_11_0  ísp vek k hodinové imisní koncentraci benzenu v g/m3 ve 3. t íd  stability p ízemní vrstvy atmosféry a t ídní 
rychlosti v tru 11,0 m/s 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍLOHA . 4:  
 

ísp vky imisních koncentrací NO2 
ve výpo tových bodech mimo sí  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ísp vky imisních koncentrací NO2 [ g/m3]  

ID_POINT X_COORD Y_COORD Z_ELEV L_ELEV CM_MAX CLASS_STAB W_VELOCITY CONC_AVG T_200_0000 

1 -582802 -1205866 160,031 6 3,12365 1 1,7 0,0007 0,000000 

2 -583132 -1205886 159 5 1,75951 1 1,7 0,00022 0,000000 

3 -582988 -1205871 158 5 2,11087 1 1,7 0,00032 0,000000 

4 -583013 -1206199 159,08 5 1,66019 1 1,7 0,00024 0,000000 

5 -583196 -1205751 158,941 5 1,66215 1 1,7 0,00018 0,000000 

 
ID_POINT CM_1_01_7 CM_2_01_7 CM_2_05_0 CM_3_01_7 CM_3_05_0 CM_3_11_0 CM_4_01_7 CM_4_05_0 CM_4_11_0 CM_5_01_7 CM_5_05_0 

1 3,12365 2,29038 0,71813 1,74629 0,53531 0,23579 1,37159 0,4 0,17321 0,77831 0,19677 

2 1,75951 1,18888 0,34373 0,8453 0,23495 0,09995 0,62627 0,16074 0,06617 0,31857 0,06824 

3 2,11087 1,48715 0,44494 1,08954 0,3154 0,13622 0,82532 0,22294 0,09378 0,43712 0,09936 

4 1,66019 1,1089 0,31685 0,78186 0,21433 0,09069 0,57571 0,1453 0,05936 0,28927 0,06089 

5 1,66215 1,11316 0,3184 0,78621 0,21579 0,09135 0,57964 0,14651 0,0599 0,29183 0,06152 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vysv tlivky k tabulkám v p íloze . 4: 
ID_POINT íslo bodu mimo sí  
X_CORD x-ová sou adnice bodu mimo sí  

Y_CORD y-ová sou adnice bodu mimo sí  
Z_CORD z-ová sou adnice bodu mimo sí  

L_ELEV výška bodu mimo sí  nad terénem v metrech 

CM_MAX maximální hodnota ze všech dále uvedených p ísp vk  k hodinovým imisním koncentracím NO2 v g/m3 

W_VELOCITY ídy rychlosti v tru (1.7, 5 a 11 m.s-1), v níž jsou uvedená maxima koncentrací docílena 

CLASS_STAB ídy stability, v níž jsou uvedená maxima koncentrací docílena 

CONV_AVG ísp vek k pr rné ro ní imisní koncentraci NO2 v g/m3 

T_200_0000 celková doba p ekro ení stanovené hodnoty hodinové imisní koncentrace NO2 (200 g/m3) v hodinách za rok 

CM_1_01_7  ísp vek k hodinové imisní koncentraci NO2 v g/m3 v 1. t íd  stability p ízemní vrstvy atmosféry a t ídní rychlosti 
tru 1,7 m/s 

CM_2_05_0  ísp vek k hodinové imisní koncentraci NO2 v g/m3 ve 2. t íd  stability p ízemní vrstvy atmosféry a t ídní 
rychlosti v tru 5,0 m/s 

CM_3_11_0  ísp vek k hodinové imisní koncentraci NO2 v g/m3 ve 3. t íd  stability p ízemní vrstvy atmosféry a t ídní 
rychlosti v tru 11,0 m/s 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍLOHA . 5:  
 

ísp vky imisních koncentrací PM10 
ve výpo tových bodech mimo sí  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ísp vky imisních koncentrací PM10 [ g/m3]  

ID_POINT X_COORD Y_COORD Z_ELEV L_ELEV CM_MAX CLASS_STAB W_VELOCITY CONC_AVG T_50_0000 

1 -582802 -1205866 160,031 6 0,10485 1 1,7 0,00016 0,000000 

2 -583132 -1205886 159 5 0,05444 1 1,7 4,9E-05 0,000000 

3 -582988 -1205871 158 5 0,06761 1 1,7 7,3E-05 0,000000 

4 -583013 -1206199 159,08 5 0,05145 1 1,7 5,1E-05 0,000000 

5 -583196 -1205751 158,941 5 0,051 1 1,7 4E-05 0,000000 

 
ID_POINT CM_1_01_7 CM_2_01_7 CM_2_05_0 CM_3_01_7 CM_3_05_0 CM_3_11_0 CM_4_01_7 CM_4_05_0 CM_4_11_0 CM_5_01_7 CM_5_05_0 

1 0,10485 0,07631 0,02594 0,05667 0,01927 0,00876 0,04146 0,0141 0,00641 0,01862 0,00633 

2 0,05444 0,03617 0,0123 0,02434 0,00828 0,00376 0,0158 0,00537 0,00244 0,00556 0,00189 

3 0,06761 0,04701 0,01599 0,03301 0,01122 0,0051 0,02244 0,00763 0,00347 0,00863 0,00293 

4 0,05145 0,0336 0,01142 0,02225 0,00757 0,00344 0,01419 0,00483 0,00219 0,00484 0,00165 

5 0,051 0,03351 0,01139 0,02232 0,00759 0,00345 0,01432 0,00487 0,00221 0,00494 0,00168 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vysv tlivky k tabulkám v p íloze . 5:   
ID_POINT íslo bodu mimo sí  
X_CORD x-ová sou adnice bodu mimo sí  

Y_CORD y-ová sou adnice bodu mimo sí  
Z_CORD z-ová sou adnice bodu mimo sí  

L_ELEV výška bodu mimo sí  nad terénem v metrech 

CM_MAX maximální hodnota ze všech dále uvedených p ísp vk  k 24-hodinovým imisním koncentracím PM10 v g/m3 

W_VELOCITY ídy rychlosti v tru (1.7, 5 a 11 m.s-1), v níž jsou uvedená maxima koncentrací docílena 

CLASS_STAB ídy stability, v níž jsou uvedená maxima koncentrací docílena 

CONV_AVG ísp vek k pr rné ro ní imisní koncentraci PM10 v g/m3 

T_50_0000 celková doba p ekro ení stanovené hodnoty 24-hodinové imisní koncentrace PM10 (50 g/m3) v hodinách za rok 

CM_1_01_7 ísp vek k 24-hodinové imisní koncentraci PM10 v g/m3 v 1. t íd  stability  p ízemní vrstvy atmosféry a t ídní 
rychlosti v tru 1,7 m/s 

CM_2_05_0 ísp vek k 24-hodinové imisní koncentraci PM10 v g/m3 ve 2. t íd  stability p ízemní vrstvy atmosféry a t ídní 
rychlosti v tru 5,0 m/s 

CM_3_11_0  ísp vek k 24-hodinové imisní koncentraci PM10 v g/m3 ve 3. t íd  stability p ízemní vrstvy atmosféry a t ídní 
rychlosti v tru 11,0 m/s 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍLOHA . 6:  
 

ísp vky imisních koncentrací benzenu, 
NO2 a PM10 v síti referen ních bod  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ísp vky k pr rným ro ním imisním koncentracím benzenu [ g/m3]  
 

ítko 1 : 10 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ísp vky k maximálním hodinovým imisním koncentracím NO2 [ g/m3]  
 

ítko 1 : 10 000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ísp vky k pr rným ro ním imisním koncentracím NO2 [ g/m3]  
 

ítko 1 : 10 000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ísp vky k maximálním 24-hodinovým imisním koncentracím PM10 [ g/m3]  
 

ítko 1 : 10 000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ísp vky k pr rným ro ním imisním koncentracím PM10 [ g/m3]  
 

ítko 1 : 10 000  
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