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1. ÚVOD
Tato rozptylová studie hodnotí vliv záměru „Logistické centrum – překladiště minerálních
olejů“ na kvalitu venkovního ovzduší v zájmové oblasti Ústí nad Labem - Vaňov. Stavba je
navržena v jižní části veřejného přístavu Vaňov, v místě stávající kolejové vlečky a na
přilehlých pozemcích. Hlavní součástí souboru staveb je technologie čerpání, stáčení, dopravy
a uskladnění minerálních olejů. Jednotlivé technologické části jsou v místech různých činností
zastřešeny, součástí technologického celku je i stavba velína a zázemí obsluhy překladiště.
Záměrem budou dotčeny pozemky parc. č. 535/1, 538/4, 538/6, 530/1, 538/1, 534, 531, 533 a
532 v katastrálním území Vaňov.
Plánovaná stavba se bude nacházet v předměstí Ústí nad Labem, v areálu veřejného přístavu
Vaňov. Jedná se o dopravně exponované místo s napojením na železnici přes stávající vlečku,
automobilovou i lodní dopravu. Vjezd a výjezd do areálu pro automobilovou dopravu je ze
silnice I/30 (ul. Pražská) spojující Ústí nad Labem a Lovosice. V rámci stávajícího areálu je
umístěn i stávající vjezd a výjezd na tuto silnici I. třídy. Stávající vjezd a výjezd bude
ponechán dle stávajícího stavu, popř. bude upraven pro možnost vjezdu a výjezdu nákladních
automobilů s přívěsy. Navrhované areálové komunikace budou sloužit převážně pro nákladní
dopravu.
Předmětem této studie je zhodnocení vlivu nových zdrojů znečišťování ovzduší, které
vzniknou v souvislosti s výstavbou a provozem záměru, na kvalitu venkovního ovzduší.
Zdrojem emisí do ovzduší bude zejména související automobilová a železniční doprava
(dieselové lokomotivy). Vlastní technologie a nakládání s minerálními oleji nebudou do
ovzduší emitovat žádné znečišťující látky. Vyhodnocení vlivu provozu zdrojů znečišťování
ovzduší, tj. související automobilové a železniční dopravy z provozu řešeného záměru na
kvalitu ovzduší, je provedeno pomocí výpočtového programu imisních koncentrací SYMOS
97. Jedná se o referenční metodu pro zpracování rozptylových studií. Vypočtené příspěvky k
imisním koncentracím jsou ve studii porovnány se stávající úrovní znečištění a imisními
limity stanovenými aktuálně platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší.
Modelování je provedeno jako samostatný příspěvek záměru ke stávající imisní situaci
v zájmové oblasti. Výpočet je proveden pro oxid dusičitý, částice PM10 a PM2,5, benzen a
benzo(a)pyren, jakožto nejvýznamnější znečišťující látky z řešeného záměru.
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2. PODKLADY
Rozptylová studie je zpracována s využitím následujících podkladů:
- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
- Vyhláška MŽP č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně
znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových
situacích,
- Vyhláška MŽP č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o
provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší,
- Mapa pětiletých průměrů ročních imisních koncentrací v síti 1 x 1 km, www.chmi.cz,
- Výpočtový program SYMOS 97,
- Výpočtový program MEFA,
- Materiál United States Environmental Protection Agency (US EPA) "Compilation of
Air Pollutant Emission Factors – AP42" (EPA-AP42), emisní faktory, prvně vydaný v
roce 1972, aktuální verze,
- US EPA AP42 – kapitola 13.2.1 "Emisní faktory pro zpevněné vozovky", leden 2011,
- Výsledky místního šetření v lokalitě pro realizaci záměru,
- Logistické centrum a překladiště minerálních olejů Vaňov, projektová dokumentace
dle stavebního zákona, zpracovatel Jiří Pazderský, Svitavy,
Další poskytnuté podklady projektanta, investora a dodavatelů zařízení a jejich
aktualizace v 5-6/2017,
- Vlastní archiv zpracovatele rozptylové studie.

3. STÁVAJÍCÍ IMISNÍ SITUACE
Mezi škodliviny emitované z provozu uvažovaného záměru budou patřit především oxidy
dusíku, částice PM10 a PM2,5, benzen a benzo(a)pyren. Pro vyhodnocení současného imisního
zatížení škodlivinami znečišťujícími ovzduší v zájmové lokalitě lze zejména využít map
pětiletých průměrů ročních imisních koncentrací v síti 1 x 1 km publikované na internetových
stránkách ČHMÚ.
Z následujícího obrázku jsou patrné hodnoty pětiletých průměrů ročních imisních koncentrací,
které jsou uvedeny na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Jedná se o mapu
pětiletých průměrů ročních imisních koncentrací z let 2011 – 2015 v síti 1 x 1 km.
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Obr. 1: Mapa pětiletých průměrných ročních koncentrací v zájmové oblasti
(zdroj: http://portal.chmi.cz)
Přímo v zájmové oblasti pro realizaci předkládaného záměru není v současné době umístěna
imisní stanice, která by kontinuálně sledovala koncentrace znečišťujících látek ve volném
ovzduší. Pro stanovení pozaďových imisních koncentrací jsou výše v obrázku uvedeny
hodnoty pětiletých průměrných ročních koncentrací z map publikovaných na webu ČHMÚ.
Na základě dostupných informací můžeme odhadnout stav imisního pozadí v oblasti
následovně:
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace:
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace:
- částice PM10 - 36. hodnoty nejvyšší denní koncentrace:
- částice PM10 – průměrná roční koncentrace:
- částice PM2,5 – průměrná roční koncentrace:
- benzen – průměrná roční koncentrace:
- benzo(a)pyren (BaP) – průměrná roční koncentrace:

80 - 100 μg/m3
15 - 17 μg/m3
48 - 52 μg/m3
25 - 28 μg/m3
17 - 20 μg/m3
1,2 – 1,5 μg/m3
0,8 – 0,9 ng/m3

4. VYBRANÉ KLIMATICKÉ FAKTORY
Klimatické podmínky jsou vedle množství emisí rozhodujícím činitelem pro rozptyl škodlivin
v atmosféře. Klasifikace meteorologických situací pro potřeby výpočtu rozptylových studií se
provádí podle rychlosti větru a stability přízemní vrstvy atmosféry.
Rychlost větru je udávána ve výšce 10 m nad zemí a je rozdělena do tří rychlostních tříd s
třídními rychlostmi 1,7 m/s pro interval 0 - 2,5 m/s; 5 m/s pro rozmezí 2,5 - 7,5 m/s a 11 m/s
pro rychlosti vyšší než 7,5 m/s.
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Stabilitní klasifikace ČHMÚ se zřetelem ke znečištění atmosféry rozeznává pět tříd stability.
Jednotlivé stabilitní třídy můžeme charakterizovat následovně:
I. stabilitní třída - superstabilní:
1. vertikální výměna vrstev ovzduší prakticky potlačena, tvorba silných inverzních
stavů, výskyt v nočních a ranních hodinách především v chladném půlroce,
maximální rychlost větru 2 m/s.
II.stabilitní třída - stabilní:
2. vertikální výměna ovzduší je stále nevýznamná a je doprovázena inverzními
situacemi, výskyt v nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku, maximální
rychlost větru 3 m/s.
III. stabilitní třída - izotermní:
3. projevuje se již vertikální výměna ovzduší, výskyt větru v neomezené síle, v
chladném období lze očekávat v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v
časných ranních a večerních hodinách.
IV.stabilitní třída - normální:
4. dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená síla
větru se přes den v době, kdy nepanuje významně sluneční svit, společně s III.
stabilitní třídou mají v našich podmínkách výrazně vyšší četnost výskytu než ostatní
třídy.
V. stabilitní třída - konvektivní:
5. projevuje se vysoká turbulence ve vertikálním směru, která může způsobovat, že se
mohou nárazově vyskytovat vysoké koncentrace znečišťujících látek, výskyt v letních
měsících v době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu. Maximální rychlost větru
je 5 m/s.
Odborný odhad větrné růžice pro zájmovou lokalitu je patrný z níže uvedené tabulky a
obrázku (údaje jsou v %).
Tab. 1: Celková větrná růžice pro zájmovou lokalitu
Rychlost
větru
1,7
5,0
11,0
Součet

N
1,87
8,00
0,63
10,50

NE
2,16
10,18
0,86
13,20

E
2,21
6,79
0,10
9,10

SE
1,65
4,95
0,00
6,60

Směr větru
S
SW
2,43
2,01
6,66
11,64
0,50
1,35
9,59
15,00

W
1,77
8,49
0,94
11,20

NW
1,35
7,65
0,79
9,79

CALM
15,02

15,02

Suma
30,47
64,63
5,17
100,0

Rozborem větrné růžice zjišťujeme, že nejčetnější směry větrů jsou z jihozápadních a
opačných severovýchodních směrů. Jejich celková četnost výskytu je 28,2 %, tj. 103 dní
ročně.
Zastoupení klidového stavu označeného jako CALM, představuje 15,02 % celkové četnosti, tj
55 dní za rok. Z hlediska rychlosti větru, která má také značný vliv na rozptyl emisí, je
rozdělení následující:
6. vítr do rychlosti 2,5 m.s-1, tj. I. rychlostní třída, se vyskytuje v procentu 30,47 %, tj. 111
dní ročně
7. vítr ve II. rychlostní třídě o rychlosti 2,6 - 7,5 m.s-1 má výskyt 64,36 %, tj. 235 dní za rok
8. vítr ve III. rychlostní třídě o rychlosti větší než 7,5 m.s-1 je zastoupen pouze 5,17 %, t.j.
19 dní v roce.
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Zastoupení klidového stavu označeného jako CALM, představuje 15,02 % celkové četnosti.

Obr. 2: Grafická prezentace větrné růžice

5. EMISE
5.1 Emise při výstavbě
Za krátkodobý plošný zdroj znečišťování lze formálně pokládat fázi výstavby (příprava
staveniště, výkopové a stavební práce). Do ovzduší budou emitovány zejména prachové
částice. Provést zodpovědný výpočet objemu emisí prachu do ovzduší ve fázi výstavby nelze.
Významný podíl na emisi prachu budou mít resuspendované částice (sekundární prašnost),
jejichž objem je závislý na těžko kvantifikovatelných okolnostech, jako je období výstavby,
průběh počasí, zrnitostní složení zemin na staveništi, apod.
Teoreticky by bylo možno vypočítat hmotnostní toky emisí z dopravních zdrojů, který by
však zahrnovaly pouze příspěvky z primárních zdrojů. Objem emise sekundární a
resuspendované složky prachových částic závisí na řadě dalších faktorů jako je např. množství
volné složky na ploše, zrnitostní složení prachových částic, vlhkost, rychlost větru atp.
Výrazným faktorem je vlhkost prachu. Při vlhkosti nad 35 % ji lze zanedbat. Nejvyšších
koncentrací sekundární prašnosti se dále dosahuje při vysokých rychlostech větru, tj. nad 11
m/s. Tyto stavy lze v místě výstavby očekávat cca po dobu cca 5 % doby trvání v roce. U
stavební činnosti je rozsah vstupních faktorů takový, že výpočtové stanovení emisí a následně
modelování imisních koncentrací má řádové chyby a tím malou vypovídací schopnost.
Výpočet resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem provozu automobilové
dopravy podle metodiky US EPA je zmíněn v kapitole 5.2.1.
Z hlediska ochrany ovzduší je třeba akcentovat opatření zabraňující či alespoň omezující
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vznik resuspendované prašnosti. Při realizaci zemních prací bude při provádění a manipulaci
se sypkými materiály třeba vhodnými technickými a organizačními prostředky minimalizovat
sekundární prašnost z dopravy a její vliv na okolní životní prostředí.

5.2 Emise při provozu
Vlastní technologie nakládání s minerálními oleji a skladování nebude do ovzduší emitovat
žádné znečišťující látky, popř. naprosto zanedbatelné množství emisí charakteru těkavých
organických látek (VOC), pro které není stanoven imisní limit. Zdrojem emisí do ovzduší
bude pouze související automobilová a železniční doprava (dieselové lokomotivy), zajišťující
transport minerálních olejů.
5.2.2 Automobilová doprava
Pro výpočet emisních vydatností ze související automobilové dopravy bylo použito emisních
faktorů generovaných programem MEFA 13. Program MEFA 13 navazuje na freewarovou
verzi programu na výpočet emisních faktorů (MEFA 02) a program MEFA 06.
Do výpočtu emisí byl dále zahrnut vliv víceemisí ze studených startů a dále emise pro případ
popojíždění. Vozidla odjíždějící z parkovišť a manipulační plochy nákladních automobilů pro
zásobování se studeným motorem emitují do ovzduší větší množství emisí oproti vozidlům
přijíždějícím, se zahřátým motorem.
Dále je ve výpočtech vlivu vyvolané automobilové dopravy na kvalitu venkovního ovzduší
zohledněna resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší. Resuspenze představuje
významný příspěvek ovlivňující celkovou koncentraci suspendovaných částic v ovzduší.
Pro výpočet emise prachových částic lze využít metodiku stanovenou organizací United
States Environmental Protection Agency (dále jen „US EPA“) – Metodika EPA 42. Pro
výpočet emise prachových částic na zpevněných komunikacích lze využít metodiku 13.2.1
Paved Roads (www.epa.org).
Výpočet je dán empirickým vzorcem:
E = [k (sL)0.91 x (Wx1,1)1,02] (1 –P/4N)
Kde: E = emisní faktor (g/km ujetý vozidlem)
k = násobitel závislý na velikosti řešené frakce (g/km ujetý vozidlem)
sL = zátěž povrchu silnice prachovými částicemi (g/m2)
W = průměrná hmotnost vozidla (t)
P = počet dnů s úrovní srážek ≥ 1mm z celkového počtu dnů N
Na základě výše uvedeného výpočtu byl při modelování imisních příspěvků použit emisní
faktor 0,02579 g/km ujetý osobním vozidlem a emisní faktor 0,5416 g/km ujetý těžkým
nákladním vozidlem připadající na sekundární prašnost způsobenou znovuzvířením částic při
pojezdech automobilů.
Projektová dokumentace řeší návrh nového logistického centra - celního překladiště
minerálních olejů (s celkovou kapacitou 4 200 m3 motorové nafty – MN) a biologické složky
FAME (s celkovou kapacitou 250 m3). Součástí logistického centra a překladiště je zařízení
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pro příjem minerálních olejů (dále jen MO) ze železničních cisteren (dále jen ŽC) a výdej do
automobilových cisteren (dále jen AC).
V souvislosti s provozem záměru jsou uvažovány následující kapacity:
 příjem 25 ks železničních cisteren (celkem až 2 000 m3 MN) za den
 příjem FAME 120 m3/den
 výkon příjmových čerpadel 140 m3/hod MN
 výdej bude probíhat do AC na čtyřech stáních (průměr 45 AC/den, max 70 ks AC/den,
vždy však max 8 AC/hod – dle kapacity výdejních lávek)
V zadání záměru jsou uvažovány následující 3 objemové varianty zásobníků na MN
(viz výkresy jednotlivých variant v příloze č. 2 dokumentace EIA):
1) 4 zásobníky o dílčích objemech 2 100 m3 – celkem 8 400 m3
2) 4 zásobníky o dílčích objemech 1 050 m3 – celkem 4 200 m3
3) 2 zásobníky o dílčích objemech 2 100 m3 – celkem 4 200 m3
Výše uvedené kapacity překládání MN a FAME jsou téměř shodné jak pro variantu zásobníků
o celkovém objemu 8 400 m3 MN, tak pro obě varianty zásobníků o celkovém objemu
4 200 m3 MN. Investor plánuje v průběhu roku běžné denní přečerpávání MN do
maximálního množství cca 2 000 m3, pouze výjimečně (cca 1-2 x ročně) v období odstávek
rafinerských podniků a následné potřeby navýšení skladové zásoby by mohla být v případě
realizace varianty 1 nárazově využita skladovaná záloha, tj. statická zásoba dalších 4 200 m3
MN. Tato studie hodnotí variantu č. 3, pro zásobníky o celkovém objemu 4 200 m3 MN,
tedy variantu záměru s menším celkovým objemem zásobníků. Tato varianta byla
vyhodnocena jako nejpřijatelnější z hlediska hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz.
Dle informací investora a projektanta záměru je uvažováno s délkou vlakové soupravy 25
vagonů (objemy vagonů se pohybují mezi 55 až 75 m3). Stáčení jedné vlakové soupravy do
skladovacích tanků bude trvat cca 12 hodin a soupravy budou do areálu najíždět výhradně
v denní době. V noci můžou být vlakové soupravy umístěny v areálu výhradně
z bezpečnostních důvodů, samotná manipulace a stáčení však bude probíhat v denní době.
Vlaky budou do Vaňova přijíždět pouze z Německa a stejnou trasou se budou vracet zpět.
Objem jedné nákladní automobilové cisterny zajišťující rozvoz minerálních olejů je okolo
30 m3. Stáčení minerálních olejů do automobilových cisteren bude probíhat výhradně v denní
době od 6 do 20 hodin. Autocisterny budou po naplnění odjíždět přibližně ze 75% směrem na
Prahu a z 25% směrem na Ústí nad Labem.
Osobní doprava bude zahrnovat cca 8 osobních automobilů (OA) zaměstnanců překladiště (tj.
16 pojezdů OA za 24 hodin). Pro účely výpočtu imisních příspěvků je uvažován rozpad
osobní dopravy na veřejné komunikaci I/30 tak, že polovina vozidel pojede ve směru na Ústí
nad Labem a polovina na Prahu.
V následující tabulce jsou uvedeny emisní vydatnosti automobilové dopravy na hlavních
liniových zdrojích v zájmové oblasti. Emise jsou vypočteny na základě predikovaných
vyvolaných pojezdů automobilů a na základě emisních faktorů včetně zahrnutí emise
z resuspenze prachových částic.
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Tab. 2: Emisní vydatnosti automobilové dopravy na liniových zdrojích
Emise NOx
g/s/m

Emise PM10
g/s/m

Emise BZN
g/s/m

Emise BaP
g/s/m

Areálová komunikace

0,0000071

0,00000156

0,000000043

0,000089

Silnice č. I/30 směr Ústí nad Labem

0,0000016

0,00000039

0,000000011

0,000023

Silnice č. I/30 směr Praha

0,0000046

0,00000117

0,000000032

0,000066

Zdroj emisí

Plošný zdroj - emise z prostoru parkovišť a odstavných ploch pro kamiony
Plošný zdroj budou představovat venkovní manipulační plochy pro kamiony v areálu
překladiště, dále parkovací a odstavné plochy pro nákladní a osobní automobily.
Pro výpočet emisí z prostoru parkoviště osobních automobilů a manipulačních a odstavných
ploch pro nákladní automobily byly použity emisní faktory uvedené výše, včetně zohlednění
víceemisí ze studených startů, emisí pro případ popojíždění a resuspenze tuhých
znečišťujících látek. Emise z plošných zdrojů jsou uvedeny v následující tabulce.
Tab. 3: Emisní vydatnosti z plošných zdrojů znečišťování ovzduší u překladiště
Emise NOx

Emise PM10

Emise benzenu

Emise BaP

Zdroj
[g.s-1]
Parkovací a
0,0028409
odstavené plochy

[kg.r-1]

[g.s-1]

[g.s-1]

44,79

0,0006256

9,864

[kg.r-1]

[kg.r-1]

0,0000172 0,272

[g.s-1]

[kg.r-1]

0,0000358

0,564

Pro železniční dopravu budou využívány dopravní prostředky smluvního přepravce.
Předpokládá se použití lokomotiv řady 740 a 724 s diesel elektrickým přenosem, jejichž
spotřeba pohonných hmot činí cca 20 l/mth.
Emise znečišťujících látek z provozu dieselových lokomotiv byly vypočteny na základě
spotřeby motorové nafty a emisních faktorů. Emisní faktory v kg na tunu paliva jsou pro
použití kapalných paliv v pístových spalovacích vznětových motorech lokomotiv následující:
NOx – 50 kg/t a TZL – 1 kg/t (hustota motorové nafty při teplotě 15 °C je 800 - 845 kg/m3, tj.
v průměru 823 kg/m3).
Průměrná spotřeba motorové nafty v dieselových lokomotivách řady 740 a 724 činí cca 20
litrů za motohodinu. Na základě emisních faktorů, spotřeby paliva a předpokládané intenzity
dopravy na vlečce byly vypočteny následující hmotnostní toky emisí na řešené vlečce.
V emisích jsou zahrnuty veškeré pojezdy lokomotiv při posunu vozů při vykládce i nakládce.
Tab. 4: Emisní vydatnosti z provozu lokomotiv řady 740 a 724 na železniční vlečce
Zdroj emisí

Emise NOx
g/s/m

Emise PM10
g/s/m

Železniční vlečka

0,0000136

0,00000125
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6. ZPŮSOB MODELOVÁNÍ IMISNÍ SITUACE
Pro modelování imisních koncentrací znečišťujících látek byl použit program SYMOS´97,
který umožňuje výpočet maximálních hodinových, nejvyšších denních i průměrných ročních
imisních koncentrací. Výpočet je proveden pro oxidy dusíku, částice PM10 a PM2,5, benzen a
benzo(a)pyren.
Modelování imisních příspěvků pro grafický list je provedeno v pravidelné síti 4 872
referenčních bodů. Výpočet imisních koncentrací znečišťujících látek je proveden jako
samostatný příspěvek provozu řešeného záměru ke stávající imisní situaci v oblasti. Grafické
výstupy uvedené v přílohách této studie znázorňují příspěvky k průměrným ročním a
maximálním krátkodobým imisím znečišťujících látek. Při volbě referenčních bodů byla
zvolena výška 1,5 m nad terénem (dýchací zóna).
Dále byl proveden výpočet imisních koncentrací v referenčních bodech umístěných mimo
výpočtovou síť v místech nejbližší obytné zástavby. Jedná se o sedm referenčních bodů.
RB 1 – objekt k bydlení č.p. 1889, ul. Čajkovského, Ústí n. Labem, na pozemku parc. č. 4162
RB 2 – objekt k bydlení č.p. 1482, ul. Pražská, Ústí n. Labem, na pozemku parc. č. 3507/1
RB 3 – objekt k bydlení č.p. 1988, ul. Pražská, Ústí nad Labem, na pozemku parc. č. 3511
RB 4 – objekt k bydlení č.p. 2513, ul. Čajkovského, Ústí n. L., na pozemku parc. č. 4177/8
RB 5 – objekt k bydlení č.p. 211, ul. Čajkovského, Ústí n. Labem, na pozemku parc. č. 404/2
RB 6 – objekt k bydlení č.p. 138, ul. Čajkovského, Ústí n. Labem, na pozemku parc. č. 398
RB 7 – objekt k bydlení č.p. 979, ul. Průchodní, Střekov, na pozemku parc. č. 4035
Umístění referenčních bodů je patrné z přílohy č. 1 této studie.

7. IMISNÍ LIMIT
Posouzení vlivu zdrojů emisí na kvalitu ovzduší je možné provést přepočtem jeho emisních
vydatností na imisní koncentrace a porovnat imisní koncentrace s imisními limity.
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Tab. 5: Imisní limity podle zákona č. 201/2012 Sb.

8. ZVÁŽENÍ NEJISTOT
Hodnocení výsledků a závěrů rozptylové studie je vždy spojeno s určitými nejistotami.
V případě hodnocení provozu záměru „Logistické centrum – překladiště minerálních olejů“
z hlediska ovlivnění kvality ovzduší v zájmové oblasti lze nejistoty vyjmenovat takto:
1.
Klimatické vstupní údaje jsou zprůměrované hodnoty jednotlivých veličin za delší
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časové období. Skutečný průběh meteorologických charakteristik v daném určitém
roce se může od průměru značně lišit (např. větrná růžice nebo výskyt inverzí).
Nedostatečná znalost současného imisního pozadí v hodnocené lokalitě. Přímo
v řešené lokalitě není umístěna žádná reprezentativní imisní stanice, která by
kontinuálně sledovala imisní koncentrace. Pozaďové koncentrace byly stanoveny na
základě odborného odhadu a z map pětiletých průměrných ročních koncentrací
publikovaných na webu ČHMÚ.
Spolehlivost vypočtených imisních koncentrací použitým rozptylovým modelem.
Základem metodiky je matematický model, který již svou podstatou znamená
zjednodušení a nemožnost popsat všechny děje v atmosféře, které ovlivňují rozptyl
znečišťujících látek. Proto jsou i vypočtené výsledky nutně zatížené jistou chybou a
nedají se interpretovat zcela striktně.
Metodika výpočtu znečištění nepočítá s pozaďovým znečištěním ovzduší. Veškeré
vypočtené výsledky se týkají pouze zdrojů zahrnutých do výpočtu.
Nejistota tkvící v hodnotách vstupních údajů výpočtu. Celkově byl při výpočtu emisí
použit konzervativní způsob, který skutečnou emisi z důvodu předběžné opatrnosti
nadhodnocuje (výpočet emisí pro provozní i dopravní špičku).
Nejistota hodnot emisních faktorů pro automobily z databáze MEFA

9. ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MODELOVÁNÍ
Výpočet imisních příspěvků byl proveden pouze pro fázi provozu. Při výpočtu imisních
koncentrací byly použity údaje o poloze zdrojů emisí, o jejich emisních vydatnostech,
maximálních výkonech a větrné růžici. Pro výpočet očekávaných imisních koncentrací
znečišťujících látek v ovzduší byl použity matematický model SYMOS 97. Jedná se o
referenční metodu pro zpracování rozptylových studií, umožňující odhad znečištění ovzduší
z většího počtu bodových, liniových a plošných zdrojů. Výpočet imisních koncentrací je
proveden pro oxid dusičitý a částice PM10 a PM2,5, benzen a benzo(a)pyren (BaP), jako
samostatný příspěvek posuzovaného záměru ke stávajícímu znečištění venkovního ovzduší
v zájmové oblasti. Vypočtené imisní příspěvky imisních koncentrací z řešených zdrojů studie
porovnává se stávající úrovní znečištění a platnými imisními limity.
Pro fázi výstavby nebyly imisní příspěvky počítány, jelikož je problematické provést korektní
výpočet objemu emisí prachu do ovzduší. Významný podíl na emisi prachu budou mít
resuspendované částice (sekundární prašnost), jejichž objem je závislý na těžko
kvantifikovatelných okolnostech, jako je období výstavby, průběh počasí, zrnitostní složení
zemin na staveništi, apod.
Ve fázi zemních prací a zakládání stavby lze očekávat především ovlivnění krátkodobých
maximálních koncentrací těchto škodlivin. Autor této studie doporučuje v těchto fázích
věnovat pečlivou pozornost maximální možné eliminaci vnosu prachových částic do ovzduší
a jeho resuspenzi a důsledně vyžadovat dodržování opatření na snižování emisí prachu do
ovzduší.
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Mezi tato opatření patří např.
 Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především
v průběhu zemních prací a zakládání stavby.
 Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány, uložení sypkého materiálu bude zakryto plachtami.
 Všechna vozidla převážející prašný materiál budou zakryta plachtou, aby se omezil prašný
úlet.
 V období s nepříznivými klimatickými podmínkami (sucho, větrno) bude demolovaná
budova a plochy staveniště skrápěny a pravidelně čištěny.
 Příjezdové komunikace na staveniště budou udržovány v čistotě, nebude na ně umožněn
vjezd znečištěným automobilům ze staveniště a v případě znečištění budou bez prodlení
očištěny.
Při uplatnění a důsledném dodržování navrhovaných opatření proti prašnosti nebude vliv na
ovzduší v období zemních prací a zakládání stavby významný, bude časově omezený a
z hlediska ochrany ovzduší a ochrany lidského zdraví přijatelný.

9.1 Zhodnocení imisních koncentrací oxidu dusičitého
Maximální hodinové imisní koncentrace oxidu dusičitého se v zájmové oblasti pohybují
v intervalu 80 - 100 g/m3. Imisní limit pro maximální hodinovou imisi NO2 je stanoven na
200 μg/m3 s tím, že povolený počet překročení tohoto limitu je 18 x za rok. Plnění imisního
limitu krátkodobého pro NO2 není v zájmové oblasti řešeného záměru problematické.
Dle výsledků modelování se budou imisní příspěvky z provozu záměru k maximálním
hodinovým imisím NO2 v mapované oblasti pohybovat v rozmezí 0,1 – 1,3 g/m3, v místě
nejvíce exponované trvale obytné zástavby budou činit nejvýše 0,43 g/m3. Vypočtené imisní
příspěvky k maximálním hodinovým imisím oxidu dusičitého jsou malé a v kumulativním
působení s pozaďovým znečištěním nezpůsobí překročení imisního limitu.
Průměrné roční imisní koncentrace oxidu dusičitého se v současné době v zájmové
lokalitě pohybují v intervalu 15 - 17 μg/m3. Jedná se tedy o hodnoty, které s rezervou splňují
imisní limit 40 μg/m3. Dle výsledků modelování provozu řešeného záměru se v mapované
lokalitě pohybují imisní příspěvky na úrovni několika setin μg/m3, v místě nejvíce
exponované trvale obytné zástavby budou činit nejvýše 0,03 μg/m3. Jedná se o hodnoty velmi
malé, které nezpůsobí s pozaďovými koncentracemi v ovzduší překročení ročního imisního
limitu.
V následující tabulce uvádíme výsledky modelování příspěvků samostatného vlivu
posuzovaného záměru k imisím koncentracím oxidu dusičitého u nejbližší obytné zástavby.
Umístění referenčních bodů je patrné z přílohy č. 1 této studie.
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Tab. 6: Příspěvky k imisním koncentrace oxidu dusičitého v místě nejbližší obyt. zástavby
průměrné roční
imise
g/m3

maximální
hodinové imise
g/m3

0,0200

0,27

0,0301

0,43

0,0268

0,34

0,0192

0,22

0,0220

0,28

0,0215

0,29

0,0117

0,11

Minimální imisní příspěvek

0,0117

0,11

Maximální imisní příspěvek

0,0301

0,43

RB
1
2
3
4
5
6
7

Popis RB

objekt k bydlení č.p. 1889,
ul. Čajkovského, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 1482,
ul. Pražská, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 1988,
ul. Pražská, Ústí nad Labem
objekt k bydlení č.p. 2513,
ul. Čajkovského, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 211,
ul. Čajkovského, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 138,
ul. Čajkovského, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 979,
ul. Průchodní, Střekov

výška
nad
terénem

1,5 m

9.2 Zhodnocení imisních koncentrací částic PM10 a PM2,5
V případě nejvyšších denních imisí částic PM10 činí platný imisní limit 50 μg/m3, jehož
překračování je legislativně povoleno 35 krát za rok. To znamená, že ke splnění imisního
limitu postačuje, aby 36. hodnota nejvyšší denní imise byla nižší než hodnota limitu 50 μg/m3.
V zájmové oblasti se pohybují 36. hodnoty nejvyšší denní imise částic PM10 dle dostupných
informací v rozmezí 48 - 52 μg/m3, tedy okolo hodnoty imisního limitu. Výsledné hodnoty
modelování příspěvku provozu řešeného záměru k nejvyšším denním imisním koncentracím
činí 0,1 – 0,9 g/m3, v místě nejbližší obytné zástavby potom nejvýše 0,4 g/m3. Přestože se
jedná o hodnoty malé (do 0,8 % imisního limitu), mohou se v rozptylově méně příznivých
letech podílet na překračování imisního limitu pro nejvyšší denní imisi částic PM 10. Dle
výsledků modelování je však příspěvek řešeného záměru malý a dle názoru zpracovatele
rozptylové studie přijatelný.
Průměrné roční imisní koncentrace částic PM10 se v zájmové oblasti pohybují dle
dostupných informací v intervalu 25 - 28 g/m3, tedy pod hodnotou imisního limitu, který je
stanoven na 40 g/m3. Imisní příspěvek provozu řešeného záměru činí dle výsledků
modelování 0,01 – 0,08 g/m3, v místě nejbližší obytné zástavby potom nejvýše 0,04 g/m3.
Tyto vypočtené příspěvky lze označit za zanedbatelné, které nezpůsobí překročení imisního
limitu.
Průměrné roční imisní koncentrace částic PM2,5 se v zájmové oblasti pohybují v intervalu
17 - 20 g/m3. Plnění Imisní limit pro roční průměr PM2,5, který je stanoven na 25 g/m3, tak
není v pozadí zájmové lokality problematické. Frakce PM2,5 tvoří pouze určitý podíl z frakce
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PM10 a vzhledem k hodnotám imisního příspěvku částic frakce PM10 na úrovni nejvýše
několika setin mikrogramu, lze konstatovat, že příspěvky k průměrným ročním imisím částic
PM2,5 budou zanedbatelné. Příspěvky z řešených zdrojů záměru tak nezpůsobí překročení
imisního limitu.
V následující tabulce jsou uvedené výsledky modelování příspěvků k imisím koncentracím
částic frakce PM10 v referenčních bodech umístěných u nejbližší obytné zástavby.
Tab. 7: Příspěvky k imisním koncentrace částic frakce PM10 v místě nejbližší obytné zástavby
průměrné roční
imise
g/m3

nejvyšší denní
imise
g/m3

0,0226

0,318

0,0341

0,391

0,0324

0,430

0,0252

0,326

0,0352

0,369

0,0349

0,375

0,0144

0,142

Minimální imisní příspěvek

0,0144

0,142

Maximální imisní příspěvek

0,0349

0,391

RB
1
2
3
4
5
6
7

Popis RB

objekt k bydlení č.p. 1889,
ul. Čajkovského, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 1482,
ul. Pražská, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 1988,
ul. Pražská, Ústí nad Labem
objekt k bydlení č.p. 2513,
ul. Čajkovského, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 211,
ul. Čajkovského, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 138,
ul. Čajkovského, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 979,
ul. Průchodní, Střekov

výška
nad
terénem

1,5 m

9.3 Zhodnocení imisních koncentrací benzenu
Dle mapy pětiletých průměrů zveřejněné ČHMÚ je v zájmové oblasti vypočtena hodnota 1,3
µg/m3. Imisní limit pro průměrnou roční imisi benzenu je stanoven na 5 µg/m 3. Plnění
imisního limitu není v zájmové oblasti pro realizaci řešeného záměru problematické.
Příspěvek provozu řešeného záměru (zejména provozu vyvolané automobilové dopravy) se
pohybuje do 0,0018 g/m3, v místě trvale obytné zástavby potom do 0,00076 g/m3. Tento
příspěvek řešeného záměru k průměrným ročním imisím benzenu lze označit za nevýznamný,
který nezpůsobí s pozaďovým znečištěním v zájmové oblasti překročení platného imisního
limitu.
V následující tabulce jsou uvedené výsledky modelování příspěvky k imisním koncentracím
benzenu v referenčních bodech umístěných u nejbližší obytné zástavby.
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Tab. 8: Příspěvky k imisním koncentracím benzenu v místě nejbližší obytné zástavby
RB
1
2
3
4
5
6
7

Popis RB

objekt k bydlení č.p. 1889,
ul. Čajkovského, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 1482,
ul. Pražská, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 1988,
ul. Pražská, Ústí nad Labem
objekt k bydlení č.p. 2513,
ul. Čajkovského, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 211,
ul. Čajkovského, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 138,
ul. Čajkovského, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 979,
ul. Průchodní, Střekov

výška
nad
terénem

průměrné roční imise
g/m3
0,00027
0,00037
0,00043

1,5 m

0,00042
0,00075
0,00076
0,00023

Minimální imisní příspěvek

0,00023

Maximální imisní příspěvek

0,00076

9.4 Zhodnocení imisních koncentrací benzo(a)pyrenu (BaP)
Dle dostupných informací je průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu v zájmové
oblasti 0,8 – 0,9 ng/m3. Imisní limit pro průměrnou roční imisi benzo(a)pyrenu je stanoven na
1 ng/m3. Imisní limit roční pro benzo(a)pyren je tedy v pozadí zájmové lokality plněn.
Příspěvek provozu záměru se v zájmové oblasti pohybuje na úrovni maximálně několika
pg/m3 (pikogramů). Tento příspěvek řešeného záměru k průměrným ročním imisím
benzo(a)pyrenu lze označit za nevýznamný, který se stávajícím znečištěním ovzduší v oblasti
nezpůsobí překračování imisního limitu.
V následující tabulce jsou uvedené výsledky modelování příspěvky k imisním koncentracím
benzo(a)pyrenu v referenčních bodech umístěných u nejbližší obytné zástavby.
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Tab. 9: Příspěvky k imisním koncentracím benzo(a)pyrenu v místě nejbližší obytné zástavby
RB
1
2
3
4
5
6
7

výška
nad
terénem

Popis RB

objekt k bydlení č.p. 1889,
ul. Čajkovského, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 1482,
ul. Pražská, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 1988,
ul. Pražská, Ústí nad Labem
objekt k bydlení č.p. 2513,
ul. Čajkovského, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 211,
ul. Čajkovského, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 138,
ul. Čajkovského, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 979,
ul. Průchodní, Střekov

průměrné roční imise
ng/m3
0,00055
0,00077
0,00090

1,5 m

0,00086
0,00156
0,00156
0,00048

Minimální imisní příspěvek

0,00048

Maximální imisní příspěvek

0,00156

10. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ
V následujících dvou tabulkách je přehledně provedeno shrnutí a zhodnocení imisních
příspěvků.
Tab. 10: Shrnutí a zhodnocení průměrných ročních imisních koncentrací (g/m3)
imisní pozadí
(g/m3)
imisní příspěvek v RB
(g/m3)
celkem po realizaci
záměru (g/m3)
imisní limit (g/m3)
podíl imisního limitu
(%)

* ng/m3

NO2

PM10

PM2,5

benzen

BaP*

15 - 17

25 - 28

17 - 20

1,2 – 1,5

0,8 – 0,9

0,0117 – 0,03

0,014 – 0,04

< 0,04

0,00023 –
0,00076

0,00048 –
0,00156

15 – 17,03

25 – 28,04

17 – 20,04

1,2 – 1,5008

0,8 – 0,902

40

40

25

5

1

38 - 43

63 - 70

68 - 80

24 - 30

80 - 90
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Tab. 11: Shrnutí a zhodnocení krátkodobých imisních koncentrací (g/m3)

imisní pozadí
(g/m3)
imisní příspěvek v RB
(g/m3)
celkem po realizaci záměru
(g/m3)
imisní limit (g/m3)
podíl imisního limitu (%)

NO2
hodinová maxima

PM10
denní maxima

80 - 100

48 - 52

0,11 – 0,43

0,142 – 0,391

80 – 100,4

48 – 52,4

200

50

40 - 50

96 - 105

Pozn.: V případě krátkodobých koncentrací NO2 a PM10 se jedná o maximální krátkodobé
koncentrace, které za reálné situace nemusí v průběhu roku vůbec nastat a proto nejsou
nejvhodnější charakteristikou pro hodnocení kvality ovzduší v zájmové oblasti. Takto
vypočtené příspěvky nelze ani porovnávat s naměřenými hodnotami krátkodobých
koncentrací na imisních stanicích ani je nelze s nimi sčítat. Teoretické sečtení představuje
nejhorší možnou situaci. Naopak nejpříznivější situací je zachování současných maximálních
imisí. V tomto rozmezí lze tedy výsledné maximální hodnoty očekávat.
Příspěvky provozu řešeného záměru ke znečištění ovzduší jsou malé a stávající situaci
v zájmové oblasti ovlivní velmi málo. Celkově lze hodnoty imisních příspěvků a ovlivnění
kvality venkovního ovzduší provozem posuzovaného záměru označit za přijatelné.
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11. KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ
Kompenzační opatření jsou opatření zajišťující alespoň zachování dosavadní úrovně
znečištění pro danou znečišťující látku tzn., že nebudou uvedeny do provozu nové stacionární
zdroje znečišťování, dokud neprokáží nebo nepřijmou opatření, která budou nové znečištění
vyvažovat.
§ 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v odstavci 5 k této problematice uvádí:
Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto
zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b) došlo v oblasti
jejich vlivu na úroveň znečištění k překročení některého z imisních limitů s dobou
průměrování 1 kalendářní rok uvedeného v bodech 1 a 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo je
jeho hodnota v této oblasti již překročena, lze vydat souhlasné závazné stanovisko podle
odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm. b) pouze při současném uložení opatření
zajišťujících alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro danou znečišťující látku
(dále jen „kompenzační opatření“). Kompenzační opatření se u stacionárního zdroje
označeného ve sloupci B v příloze č. 2 pro danou znečišťující látku neuloží, pokud pro ni
zdroj nemá stanoven specifický emisní limit v prováděcím právním předpisu. Kompenzační
opatření se dále neukládají u stacionárního zdroje, jehož příspěvek vybrané znečišťující látky
k úrovni znečištění nedosahuje hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem.
Zájmová lokalita není v současné době z hlediska kvality ovzduší nadlimitně zatížena, s
výjimkou nejvyšší denních imisí částic PM10.
Podle platné legislativy nejsou kompenzační opatření pro řešený záměr nutná, tj. nenastává
taková situace, aby se dalo hovořit o „kompenzačních opatřeních“ ve smyslu ustanovení § 12
odst. 8 zákona a § 27 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím
zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, v platném
znění.

12. ZÁVĚR
Předmětem této rozptylové studie je zhodnocení realizace záměru „Logistické centrum a
překladiště minerálních olejů“, z hlediska vlivu na kvalitu venkovního ovzduší.
Rozptylová studie je řešena pro oxidy dusíku, částice PM10 a PM2,5, benzen a
benzo(a)pyren, které jsou emitovány související automobilovou a železniční dopravou.
Instalovaná technologie a nakládání s minerálními oleji do ovzduší neemituje žádné
znečišťující látky, popř. naprosto zanedbatelné množství emisí charakteru těkavých
organických látek (VOC), pro které není stanoven imisní limit.
Dle dostupných informací není v současné době v zájmové oblasti překračován imisní
limit pro žádnou znečišťující látku. Nejblíže imisnímu limitu jsou nejvyšší denní
koncentrace částic PM10. Imisní limity ostatních sledovaných znečišťujících látek jsou
výrazněji pod hodnotami příslušných imisních limitů. Vlastní příspěvky zdrojů
znečišťování ovzduší z provozu posuzovaného záměru jsou malé a nezpůsobí
překračování imisních limitů pro maximální hodinové a průměrné roční koncentrace
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NO2, průměrné roční koncentrace částic PM10 a částic PM2,5, benzenu a benzo(a)pyrenu.
V případě nejvyšších denních imisí částic PM10 se provoz související automobilové a
železniční dopravy řešeného záměru může na překračování imisního limitu podílet. Dle
provedených výpočtů je však podíl záměru na překračování imisního limitu
zanedbatelný.
Požadavek na návrh kompenzačních opatření dle ustanovení § 11 odst. 5 zákona č.
201/2012 Sb. není s ohledem na charakter řešených zdrojů a malé imisní příspěvky
relevantní.
Celkově lze z hlediska vlivů na ovzduší a z hlediska vlivu na obyvatelstvo realizaci
záměru „Logistické centrum a překladiště minerálních olejů“ v daných místních
podmínkách označit za přijatelnou.
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Příloha 1
Situace s umístěním
referenčních bodů
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ŘEŠENÝ ZÁMĚR

RB 1 – objekt k bydlení č.p. 1889, ul. Čajkovského, Ústí n. Labem, na pozemku parc. č. 4162
RB 2 – objekt k bydlení č.p. 1482, ul. Pražská, Ústí n. Labem, na pozemku parc. č. 3507/1
RB 3 – objekt k bydlení č.p. 1988, ul. Pražská, Ústí nad Labem, na pozemku parc. č. 3511
RB 4 – objekt k bydlení č.p. 2513, ul. Čajkovského, Ústí n. L., na pozemku parc. č. 4177/8
RB 5 – objekt k bydlení č.p. 211, ul. Čajkovského, Ústí n. Labem, na pozemku parc. č. 404/2
RB 6 – objekt k bydlení č.p. 138, ul. Čajkovského, Ústí n. Labem, na pozemku parc. č. 398
RB 7 – objekt k bydlení č.p. 979, ul. Průchodní, Střekov, na pozemku parc. č. 4035
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Příloha 2
Grafické znázornění příspěvků
k imisním koncentracím
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Příspěvek k maximálním hodinovým imisním koncentracím oxidu dusičitého (µg.m-3)

Příspěvek k průměrným ročním imisním koncentracím oxidu dusičitého (µg.m-3)
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Příspěvek k nejvyšším denním imisním koncentracím částic PM10 (µg.m-3)

Příspěvek k průměrným ročním imisním koncentracím částic PM10 (µg.m-3)
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Příspěvek k průměrným ročním imisním koncentracím benzenu (µg.m-3)

Příspěvek k průměrným ročním imisním koncentracím benzo(a)pyrenu (ng.m-3)

