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1. Úvod

Záměrem investora – společností ALEGRO-INVEST a.s. a EFEKT-INVEST a..s. – je výstavba 
průmyslového parku Jirkov, tvořeného velkokapacitními sklady a administrativními budovami 
pro jednoho nebo více nájemců a dvěma čerpacími stanicemi pohonných hmot pro nájemce i pro 
motoristickou veřejnost.  

Předkládaná rozptylová studie posuzuje imisní zatížení lokality emisemi z vytápění objektů prů-
myslového parku – skladových hal a administrativních budov. Do hodnocení imisní situace jsou
zahrnuty i emise z osobní a nákladní automobilové dopravy vyvolané záměrem a emise z provozu 
dvou čerpacích stanic pohonných hmot. 

Studie byla zpracována jako podklad pro Dokumentaci vlivu záměru na životní prostředí podle 
přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. 

2. Podklady

2.1 Podklady předané objednatelem 

[1] Průmyslový park Jirkov. Dokumentace pro územní rozhodnutí. Průvodní a souhrnná tech-
nická zpráva. DAG spol. s r.o., proj. společnost, Teplice, 04/2015. 

[2] Dodatečné informace zadavatele k projektu, především k rozsahu automobilové dopravy 
vyvolané provozem záměru. 

[3] Průmyslový park Jirkov. Koordinační situace stavby. Výkres dwg, M 1:1000. DAG spol. 
s r.o., proj. společnost, Teplice, 04/2015. 

[4] Talavašek J.: Průmyslový park Jirkov. Rozptylová studie. Teplice 2011. 

2.2 Podklady zhotovitele

[5] Výpočtový program SYMOS 97, verze 2006. 

[6] Program pro výpočet emisních faktorů automobilové dopravy MEFA 13. 

[7] Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území ČR. Mapa pětiletých průměrů 2009-
2013. Internetová stránka ČHMÚ Praha. 

[8] Jílek Pavel: Příspěvek k bilanční metodě výpočtu emisí prchavých organických sloučenin – 
VOC. In: Ochrana ovzduší 3/1992.

[9] Kahnwald, H.: Staubemission beim Umschlag und Lagern feinkörniger Schüttgüter ind
Massnahmen zu ihrer Verringerung (Stahl u. Eisen 94, Nr. 2, 79-84, 1977.

2.3 Legislativní podklady

[10] Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. 

[11] Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provede-
ní některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.  

[12] Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP ke zpracování rozptylových studií. Přílo-
ha č. 1: Metodická příručka k modelu SYMOS97 – aktualizace 2013. 

[13] Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP ke zpracování rozptylových studií. Přílo-
ha č. 2: Metodika výpočtu resuspendovaných částic tuhých znečišťujících látek z povrchu 
zpevněných komunikací.  

[14] Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 
písm., b) vyhlášky č. 415/2012 Sb. 
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3. Metodika výpočtu 

3.1 Použitý výpočetní program 

Výpočet znečištění ovzduší byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“ [12], platné od roku 1998 
a upravené v roce 2003 podle platné legislativy na verzi 2003. Metodika vychází z rovnice difúze,
založené na aplikaci statistické teorie turbulentní difúze, popisující rozptyl příměsí z kontinuální-
ho zdroje ve stejnorodé stacionární atmosféře. Rovnice pro rozptyl škodlivin vychází z Gaussova 
normálního rozdělení trojrozměrném prostoru, kde ve směru proudění vzduchu převládá trans-
port znečišťujících látek nad difúzí.  

Tato metodika umožňuje výpočet kumulovaného znečištění od většího počtu zdrojů. Do výpočtu 
zahrnuje i korekce na vertikální členitost terénu. Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné 
koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů a doby překročení zvolených hraničních 
koncentrací. Počítá se stáčením směru a zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu prů-
měrných koncentrací a doby překročení hraničních koncentrací bere v úvahu rozložení četností 
směru a rychlosti větru i různé třídy teplotní stability atmosféry. 

Metodika umožňuje výpočet krátkodobých hodinových koncentrací a průměrných ročních kon-
centrací znečišťujících látek. Pro CO provádí výpočet 8mi hodinových průměrných koncentrací a 
pro SO2 a PM10 umožňuje výpočet 24hodinových koncentrací. 
V souladu s platnou legislativou zajišťuje výpočet imisních kon-
centrací NO2 a PM10.

Zpracovatel rozptylové studie je držitelem licence programu
SYMOS97v2003, verze 6.0.

3.2 Imisní limity

Pro látky emitované do ovzduší jsou stanoveny imisní limity v příloze č. 1 k zákonu č. 201/2012 
Sb. o ochraně ovzduší [10].  

Tabulka 1 Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí pro vybrané látky

Znečišťující látka doba průměrování imisní limit maximální počet pře-
kročení 

Oxid dusičitý 1 hodina 200 g/m3 18

1 kalendářní rok 40 g/m3 -

Oxid uhelnatý 8 hodin1) 10 mg/m3 -

Částice PM10 24 hodin 50 g/m3 35

 1 kalendářní rok 40 g/m3 -

Částice PM2,5 1 kalendářní rok 25 g/m3 -

Benzen 1 kalendářní rok 5 g/m3 -
1) Maximální denní osmihodinový průměr
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Tabulka 2 Imisní limity pro celkový obsah látky v částicích PM10 pro ochranu zdraví lidí

Znečišťující látka doba průměrování imisní limit

Benzo(a)pyren 1 kalendářní rok 1 ng/m3

4. Vstupní údaje

4.1 Stručný popis záměru 

4.1.1 Umístění záměru 

Zájmové území Průmyslového parku Jirkov se nachází v katastrálním území Jirkov a Kyjice a je 
situováno podél státní silnice I/13 Most – Chomutov. Území je rozděleno touto silnicí na dvě 
lokality – severní část SEKTOR „A“ – SEVER o ploše pozemku  213 635,00 m2 a jižní část 
SEKTOR „B“ – JIH o ploše pozemku 65 557,00 m2.

Území není v současné době využíváno, jedná se o ladem ležící půdu, travnatý porost s keři a 
nálety.

Prostor pro výstavbu je zhruba ohraničen ze západu až severozápadu Podkrušnohorským přiva-
děčem (levostranný přítok řeky Bíliny), z jihovýchodní strany tělesem železniční trati ČD č. 130 
Most-Chomutov a ze severovýchodní strany silnicí III/0315 Jirkov – Vrskmaň. 

Hlavní dopravní připojení severní části je navrženo ze silnice III/0135, kde bude provedena 
úprava na malou okružní křižovatku. Vedlejší dopravní připojení do části ČSPH a občerstvení 
bude přímo na silnici I/13. Hlavní dopravní připojení jižní části areálu je navrženo stejně jako 
severní část, ze silnice III/0135 okružní křižovatkou a prostřednictvím stávající MUK na I/13. 
Vedlejší dopravní připojení do části ČSPH bude přímo na silnici I/13. Veškerá nákladní doprava 
vyvolaná provozem záměru bude využívat přímého napojení na I/13 prostřednictvím nových 
okružních křižovatek a ramen MÚK. Využití silnice III/0135 se předpokládá pouze pro dopravu 
OA zaměstnanců přibližně v objemu cca 5 % do každého směru. 

Nejbližší obytnou zástavbu představují domy na východním okraji obce Jirkov, ubytovací zařízení 
kempu Červený Hrádek,  jižní část obce Vysoká Pec a několik obytných objektů u silnice  
III/0351 do Vrskmaně (obr.č. 1).  
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Obr.č.  1  Průmyslový park Jirkov – umístění záměru (zdroj: mapy.cz)

4.1.2 Stavební řešení 

Celý areál je navržen jako velkokapacitní sklady a administrativní budovy pro jednoho nebo více
nájemců. Druh skladovaného zboží zatím není specifikován. Kapacita skladových prostor je dána 
obestavěným resp. využitelným prostorem skladových hal. 

Haly budou zateplené s lehkým sendvičovým střešním pláštěm a obvodovým pláštěm kombinují-
cím lehký sendvič s prefabrikovaným pláštěm z lehkého betonu.  

Výška skladových hal bude 12,35 m, výška administrativních budov 12,1 m.

Manipulace s materiálem uvnitř hal bude prováděna vysokozdvižnými vozíky, systém skladování 
bude přizpůsoben požadavkům jednotlivých nájemců. Vnější dopravní řešení vychází 
z požadavků objednatele, doprava bude prováděna kamiony. Z toho vychází návrh vnitřních ko-
munikací a parkovišť v areálu. Kromě parkovišť kamionů jsou v areálu navržena i parkoviště pro 
osobní vozidla.

V každé hale jsou v rozích situovány dvoupodlažní zděné vestavby kanceláří a hygienického zaří-
zení. Vestavby jsou přístupné přímo z venkovního prostoru.  

Zásobování hal je navrženo ze snížené úrovně přístupových dvorců kamionové dopravy pomocí 
vyrovnávacích můstků a vertikálně výsuvnými vraty. 



Průmyslový park Jirkov – rozptylová studie                                                     EkoMod

7

Tabulka 3  Přehled stavebních objektů (haly a administrativní budovy) 

Stavební
objekt

název rozměry zastavěná 
plocha

výška ati-
ky

obestavěný 
prostor

m x m m2 m m3

SO-01 skladová hala SH1 210,30 x 119,67 25 185 12,35 339 998

SO-02 skladová hala SH2 210,30 x 119,67 25 185 12,35 339 998

SO-03 skladová hala SH3 246,92 x 100,92 24 919 12,35 336 407

SO-04 skladová hala SH4 66,92 x 56,82 +
30,92 x 11,36

3 400 12,35 45 900

SO-05 skladová hala SH5 101,72 x 42,92 4 365 12,35 58 928

SO-06 skladová hala SH6 101,72 x 42,92 4 365 12,35 58 928

SO-07 admin. budova AB1 23,42 x 25,02 586 12,10 4 688

SO-08 admin. budova AB2 23,42 x 25,02 586 12,10 4 688

4.1.3 Vytápění 

Skladové haly a vestavby

Vytápění hal bude pomocí plynových tmavých zářičů typu Schulte, typ Infra 9B (tepelný výkon 
45 kW, spotřeba 4,8 m3 ZP/h). Zářiče budou umístěny podél vnitřní obvodové stěny haly ve výši 
10 m nad podlahou. Komínky zářičů budou vyvedeny nad střechu hal. Celkem bude ve sklado-
vých halách umístěno 165 zářičů (viz tabulka 9 v kapitole 5.1.1 Spalovací zdroje). 

Zdrojem teplovodního media ve vestavbách budou plynové turbo kotle o tepelném výkonu 20
kW (spotřeba 2,3 m3 ZP/h). Celkem tedy bude instalováno 12 těchto kotlů (viz tabulka 9 
v kapitole 5.1.1 Spalovací zdroje).

Administrativní budovy

Administrativní budovy budou vytápěny teplovodním vytápěním pomocí plynového turbo kotle 
o tepelném výkonu 20 kW (spotřeba 2,3 m3 ZP/h) (viz tabulka 9 v kapitole 5.1.1 Spalovací zdro-
je).

4.1.4 Čerpací stanice PHM 

Čerpací stanice pohonných hmot v sektoru „A“ - SEVER (SO-09) i v sektoru „B“ – JIH (SO-10) 
je navržena jako jednoduchý zděný přízemní nepodsklepený objekt s plochou jednoplášťovou 
spádovou střechou.  

ČSPH mají navrženy tři oboustranné výdejní stojany pohonných hmot a jeden stojan jednostran-
ný. Výdejní plocha je zastřešena ocel. konstrukcí s trapézovými plechy. 

Pohonné hmoty budou uloženy do podzemních dvouplášťových dělených nádrží o obsahu 2 x 
15 m3. Výdejní pistole budou opatřeny odtahem par. 

Čerpací stanice budou vybaveny rekuperací benzinových par s účinností minimálně 95 %. 

Provoz čerpacích stanic bude nepřetržitý. 
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Obr.č.  2  Průmyslový park Jirkov – situace areálu (zdroj: DAG spol. s r.o.)

4.1.5 Provozní doba

Provoz v areálu s výjimkou čerpacích stanic budou ve dvou směnách. Lze očekávat omezený 
pohyb automobilů v areálu i v době od 22 do 06 h. 

4.2 Automobilová doprava

4.2.1 Dopravní řešení 

Hlavní dopravní připojení severní části je navrženo ze silnice  III/0135, kde bude provedena 
úprava na malou okružní křižovatku. Vedlejší dopravní připojení do části ČSPH a občerstvení 
bude přímo na silnici I/ 13, která si vyžádá úpravu a zásah do této silnice.  
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Hlavní dopravní připojení severní části je navrženo ze silnice III/0135, kde bude provedena 
úprava na malou okružní křižovatku. Vedlejší dopravní připojení do části ČSPH a občerstvení 
bude přímo na silnici I/13. Hlavní dopravní připojení jižní části areálu je navrženo stejně jako 
severní část, ze silnice III/0135 okružní křižovatkou a prostřednictvím stávající MUK na I/13. 
Vedlejší dopravní připojení do části ČSPH bude přímo na silnici I/13. Veškerá nákladní doprava 
vyvolaná provozem záměru bude využívat přímého napojení na I/13 prostřednictvím nových 
okružních křižovatek a ramen MÚK. Využití silnice III/0135 se předpokládá pouze pro dopravu 
OA zaměstnanců přibližně v objemu cca 5 % do každého směru.  

Doprava v klidu

V areálu je několik samostatných ploch pro parkování jak osobních, tak nákladních vozidel.  

Pro parkování nákladních vozidel je navrženo 66 stání, umístěných u hal SH1 až SH3. 

Pro osobní automobily je navrženo 404 stání u skladových hal, 31 stání u administrativní budovy
a 24 stání u čerpacích stanic (tabulka 4).  

4.2.2 Generovaná doprava

Výpočet dopravního zatížení poskytl investor. Ten vychází z dlouhodobého sledování dopravy na 
stávajících skladových areálech Jirny I, Jirny II a III. Investor jmenované areály připravoval a 
dlouhodobě sleduje. Využití areálu Jirkov bude mít obdobné parametry jako již sledované areály 
Jirny.

Nákladní automobilová doprava

Tabulka 4 Přehled generované nákladní dopravy

Sektor denní doba (06-22 h) noční doba (22-06 h) 

počet vozidel 
počet po-

hybů 
počet vozidel 

počet po-
hybů 

voz/16 h
max.
voz/h

voz/16 h voz/8h
max.
voz/h

voz/8h

A 160 16 320 35 6 70

B 18 2 36 4 1 8

celkem 178 - 356 39 - 78

Doprava k ČS PH 

Sektor A 15 NA/den, 170 OA/den,

Sektor B 12 NA/den, 200 OA/den.

Doprava k ČS PH nepovede k přitížení dopravy v území. Bude se jednat buď o vozidla přijíždějí-
cí cíleně do průmyslového parku, nebo o vozidla projíždějící po silnici I/13 i bez existence čerpa-
cích stanic.
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Osobní automobilová doprava

Odhad osobní automobilové dopravy zaměstnanců vychází z počtu pracovníků v jednotlivých 
objektech (halách, admin. budovách). Počtu zaměstnanců odpovídá i návrh počtu parkovacích 
míst pro OA.

Tabulka 5 Osobní automobilová doprava generovaná provozem průmyslového parku 

SO počet pracovníků 
ve 2 směnách 

počet parkova-
cích míst

počet OA1) počet pohybů OA

voz/24 h voz/24 h

SO-01 162 81 81 162

SO-02 162 77 81 162

SO-03 180 147 90 180

SO-04 98 49 49 98

SO-05 50 25 25 50

SO-06 50 25 25 50

SO-07 31
31 31 62

SO-08 31

SO-09 5 42) 2 4

SO-10 5 202) 3 6

Celkem 774 459 387 774
1) 2 osoby/vozidlo
2) včetně parkovacích míst pro zákazníky ČS 

Tabulka 6 Rozdělení pohybů osobní dopravy na směny, do denní a noční doby

Směna pohyb od do počet pohybů OA

ranní
příjezd 5:00 6:00 387
odjezd 14:00 15:00 387

odpolední
příjezd 13:00 14:00 387
odjezd 22:00 23:00 387

Celkem - - - 1 548

špička - 13:00 15:00 774

Rozdělení dopravy na vnitroareálové a příjezdové komunikace 

Uvedená doprava byla rozmístěna na vnitroareálové komunikace podle parametrů průmyslového 
parku.

Nákladní doprava byla rozdělena podle ploch skladových hal, osobní doprava podle počtu par-
kovacích míst na jednotlivých parkovištích.
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Tabulka 7 Rozdělení generované dopravy do příjezdových směrů – počet jízd [voz/24h]

Komunikace OA NA

% celkem % celkem

I/13 – úsek MÚK - Chomutov 45 698 50 217

I/13 – úsek MÚK - Most 45 698 50 217

III/0135 – směr Vys. Pec 5 76 0 0 

III/0135 – směr Vrskmaň 5 76 0 0 

Celkem 100 1548 100 534
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5. Zdroje znečištění ovzduší 

5.1 Přehled stacionárních zdrojů emisí 

5.1.1 Spalovací zdroje

Vytápění hal bude pomocí plynových tmavých zářičů typu Schulte, typ Infra 9B (tepelný výkon 
45 kW, spotřeba 4,8 m3 ZP/h). Zářiče budou umístěny podél vnitřní obvodové stěny haly ve výši 
10 m nad podlahou. Komínky zářičů budou vyvedeny nad střechu hal. Celkem bude ve sklado-
vých halách umístěno 165 zářičů. 

Hmotnostní tok emisí byl stanoven pro zářiče na úrovni emisního limitu pro spalování zemního 
plynu, s instalovaným tepelným příkonem do 5 MW, to je pro NOx = 200 mg/m3, pro CO = 100
mg/m3.

Pro kotle byl hmotnostní tok emisí stanoven z emisních faktorů pro spalování zemního plynu 
podle [13].

Tabulka 8 Parametry použitých plynových spotřebičů

Umístění zdroj instalovaný
výkon

spotřeba 
ZP

objem
spalin

hm. tok emisí

NOx CO

kW m3/h m3/s g/s g/s

haly plyn. infrazářič 41,0 4,8 0,0164 0,0033 0,0017 

vestavby plyn. kotel 20,5 2,3 0,0079 0,00083 0,00019

admin. budovy plyn. kotel 20,5 2,3 0,0079 0,00083 0,00019

Tabulka 9 Přehled plynových spalovacích zdrojů

Objekt umístění spotřebič jmen. výkon
1 spotřebiče

počet celkový in-
stal. výkon

výška
komínu

průměr 
ústí

kW kW m m

SO-01 hala infrazářiče 41,0 37 1 517,0 12,8 0,07

vestavby kotle 20,5 3 61,5 7,0 0,08

SO-02 hala infrazářiče 41,0 37 1 517,0 12,8 0,07

vestavby kotle 20,5 3 61,5 7,0 0,08

SO-03 hala infrazářiče 41,0 43 1 763,0 12,8 0,07

vestavby kotle 20,5 3 61,5 7,0 0,08

SO-04 hala infrazářiče 41,0 12 492,0 12,8 0,07

vestavby kotle 20,5 1 20,5 7,0 0,08

SO-05 hala infrazářiče 41,0 18 738,0 12,8 0,07

vestavby kotle 20,5 1 20,5 7,0 0,08

SO-06 hala infrazářiče 41,0 18 738,0 12,8 0,07

vestavby kotle 20,5 1 20,5 7,0 0,08

SO-07 AB1 kotle 20,5 1 20,5 12,6 0,08

SO-08 AB2 kotle 20,5 1 20,5 12,6 0,08



Průmyslový park Jirkov – rozptylová studie                                                     EkoMod

13

5.1.2 Čerpací stanice 

Emise z provozu čerpací stanice (stáčení, výdej) byly stanoveny pomocí emisních faktorů dle sdě-
lení MŽP [13].

Emisní faktor pro čerpací stanice pohonných hmot: 

 pro benzin: 1 400 g VOC/m3 vydaného benzinu

Navrhovaná sestava technologie umožňuje najednou čerpat sedmi automobilům jakýkoliv z nabí-
zených produktů. Při předpokladu doby trvání tankování 8,5 min umožňuje tato čerpací stanice 
maximální hodinovou průjezdnost 60 automobilů. Předpokládaná průměrná hodinová průchod-
nost čerpací stanice je 25 % této hodnoty, denně tedy podle předpokladu projede ČS cca 360 
automobilů. Ve špičkové hodině se předpokládá čerpání 60 automobilů. 

Tabulka 10 Přehled čerpání a emisí VOC z jedné čerpací stanice

jednotka benzin

denní (24 hodin, 360 voz., 40 l/voz, 50% benzin) dm3/den 7 200

hodinové (ve špičce, 60 voz., 40 l/voz, 50% benzin) dm3/hod 1 200

za hodinu provozu (ve špičce)  g VOC/hod 1 680 

s odvodem par (90% účinnost) g VOC/hod 168 

roční výtoč benzinu m3/rok 2 628

roční emise VOC kg VOC/rok 367,9 

Předpokládaná výtoč – 2 628 m3 benzinu za rok při uvedeném emisním faktoru představuje cel-
kové emise 1 680 g VOC za hodinu plného provozu. Při 90% účinnosti odvodu par u modulů 
pro výdej benzínu vychází emise VOC za hodinu plného provozu 168 g VOC, to je 46,67 mg
VOC za sekundu.

Podíl benzenu na celkovém množství VOC se mění podle zdroje těchto emisí – ve výparech 
benzínu je uváděno 1 % hm. [8]. To představuje hodnotu hmotnostního toku emisí benzenu
0,47 mg/s.

5.2 Automobilová doprava

Pro stanovení emisních faktorů pro jednotlivé skupiny automobilů v roce 2016 byl použit pro-
gram pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla MEFA 13 (představující aktualizova-
nou komerční nadstavbu programu MEFA 02, publikovaného jako oficiální zdroj emisních fakto-
rů ve Věstníku ministerstva ŽP č.10/2002). Program při výpočtu zohledňuje podélný sklon vo-
zovky, plynulost provozu, studené starty vozidel, resuspenzi prachových částic z vozovky. Pro 
konkrétní rok je v programu implementováno složení vozového parku podle splnění normy EU-
RO.

Pro výpočet emisí z parkovacích ploch byly použity emisní faktory pro rychlost 5 km/h, do vý-
počtu byly zahrnuty i víceemise ze studených startů. 

Pro pohyb v ploše parku byla použita rychlost 30 km/h, na příjezdových komunikacích 50 km/h, 
na silnici I/13 90 km/h pro OA a 80 km/h pro NA.
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Tabulka 11 Emisní faktory automobilů pro rok 2016

Druh vozidla NOx CO PM10 PM2,5 benzen b(a)p1)

g/km/voz µg/km/voz

TNA, 5 km/h 6,4575 9,7684 0,8603 0,6923 0,0414 26,8703

OA, 5 km/h 0,7336 2,4634 0,0742 0,0556 0,0378 6,2086

TNA, 30 km/h 5,5474 6,7096 0,6122 0,4847 0,0286 25,4010

OA, 30 km/h 0,4698 0,6274 0,0379 0,0251 0,0125 5,8060

TNA, 50 km/h 4,4422 4,8295 0,4256 0,3301 0,0207 23,9061

OA, 30 km/h 0,4141 0,4367 0,0368 0,0252 0,0083 5,4779

TNA, 80 km/h 4,0943 3,9522 0,3440 0,2717 0,0175 23,8749

OA, 90 km/h 0,5209 0,3567 0,0263 0,0204 0,0064 5,2712
1) benzo(a)pyren, dále b(a)p

Tabulka 12 Emisní faktory resuspenze prachových částic 

Druh vozidla PM10 PM2,5 b(a)p

g/km/voz µg/km/voz

TNA 0,4373 0,1058 5,2396

OA 0,0391 0,0095 0,4685

Tabulka 13 Emisní vydatnost parkovacích ploch

Parkovací plocha počet 
míst

počet voz. 
za 24 h

NOx CO PM10

g/s

parkoviště OA – sektor A 358 716 0,0007971 0,0009753 0,0000294 

parkoviště OA – sektor B 101 202 0,0002249 0,0002752 0,0000083 

park. plochy NA 66 132 0,0012935 0,0007130 0,0000628

Parkovací plocha počet 
míst

počet voz. 
za 24 h

PM2,5 benzen b(a)p

g/s µg/s

parkoviště OA – sektor A 358 716 0,0000220 0,0000150 0,0024582 

parkoviště OA – sektor B 101 202 0,0000062 0,0000042 0,0006935 

park. plochy NA 66 132 0,0000505 0,0000030 0,0019614

Pozn.: 2 vozidla na 1 parkovací místo za den, včetně parkovacích mích u ČS PH 

Emisní vydatnosti z tabulky 13 byly do jednotlivých parkovacích ploch rozděleny podle počtu 
parkovacích míst.

Emisní vydatnost vnitroareálových a příjezdových komunikací byla stanovena podle délky jednot-
livých komunikací a počtu projíždějících vozidel z emisních faktorů v tabulkách 11 a 12. 
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6. Charakteristika lokality

6.1 Meteorologické údaje

Meteorologické údaje potřebné pro výpočet a hodnocení imisní situace jsou obsaženy ve větrné 
růžici pro lokalitu Jirkov (tabulka 14), která byla zpracována v Českém hydrometeorologickém 
ústavu Praha.  Růžice uvádí zastoupení jednotlivých směrů větru, jeho rychlost ve 3 kategoriích a 
rozdělení tříd stability atmosféry v lokalitě. 

Jednotlivé třídy stability lze charakterizovat následovně: 

I. stabilitní třída superstabilní - vertikální výměna vrstev ovzduší prakticky potlačena, tvorba vol-
ných inverzních stavů. Výskyt v nočních a ranních hodinách, především v chladném půlro-
ce. Maximální rychlost větru 2 m/s. 

II. stabilitní třída stabilní - vertikální výměna ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena in-
verzními situacemi. Maximální rychlost větru 3 m/s. Výskyt v nočních a ranních hodinách 
v průběhu celého roku. 

III. stabilitní třída izotermní - projevuje se již vertikální výměna ovzduší. Výskyt větru v neome-
zené síle. V chladném období lze očekávat v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v 
časných ranních a večerních hodinách. 

IV. stabilitní třída normální - dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, 
neomezená síla větru. Vyskytuje se přes den, v době, kdy nepanuje významně sluneční svit. 
Společně s III. stabilitní třídou mají v našich podmínkách zpravidla výrazně vyšší četnost 
výskytu než ostatní třídy. 

V. stabilitní třída konvektivní - projevuje se vysokou turbulencí ve vertikálním směru, která může 
způsobovat, že se mohou nárazově vyskytovat vysoké koncentrace znečisťujících látek. 
Nejvyšší rychlosti větru 5 m/s, výskyt v letních měsících v době, kdy je vysoká intenzita 
slunečního svitu. 

Tabulka 14 Odhad větrné růžice pro Jirkov ve výšce 10 m nad povrchem (četnosti v %)
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Zastoupení stabilní a velmi stabilní atmosféry v lokalitě dosahuje 32,7 %. Malý vertikální rozptyl 
kontaminantů v těchto třídách vytváří nepříznivé podmínky pro imisní situaci v blízkosti přízem-
ních zdrojů. Na tyto situace připadá též největší podíl bezvětří (celkem 10,2 %), kdy je transport 
emitovaných škodlivin od zdroje velmi pomalý.

Na 3. a 4. třídu stability ovzduší, které jsou nejčastější na území Čech, připadá 56,6 % meteorolo-
gických situací. Při nich jsou rozptylové podmínky obecně dobré. Z hlediska konkrétní hodnoce-
né situace je výhodná též konvektivní atmosféra, která se vyskytuje ve více než 10,7 % případů. 

Zastoupení jednotlivých směrů větru je značně nerovnoměrné a odpovídá morfologii terénu v 
oblasti. Nejčastější je vítr Z (27,4 %), JZ (16,2 %) a V (10,5 %). Nejméně četné větry přicházejí 
z jihu (2,8 %) a severu (4,0 %).

6.2 Současná imisní situace v lokalitě 

V souladu s požadavky prováděcího předpisu k zákonu o ochraně ovzduší [11] se pro hodnocení 
stávající úrovně znečištění v předmětné lokalitě vychází z map úrovní znečištění konstruovaných 
v síti 1 x 1 km, které zveřejňuje ve formátu shapefile ČHMÚ na svých internetových stránkách 
[7].

Tabulka 15 Průměrné imisní koncentrace za roky 2009-2013

Znečišťující 
látka

doba průmě-
rování

jednotka Jirkov, vý-
chod

Vysoká Pec Vrskmaň 

NO2 rok µg/m3 18,3 14,3 14,6

PM10 rok µg/m3 28,3 27,6 29,2

24h, 36. max. µg/m3 52,7 49,5 51,7

PM2,5 rok µg/m3 21,7 18,1 18,7

benzen rok µg/m3 1,3 1,3 1,3

benzo(a)pyren rok ng/m3 1,19 0,78 0,83

Imisní pozadí NO2 je v regionu zjišťováno nejblíže ve stanici ČHMÚ Most. Výsledky měření na 
této stanici nejsou pro posuzovanou lokalitu charakteristické, jsou uvedeny jako informace o po-
zadí v území. Pozadí CO v lokalitě zjišťováno není. 

ČHMÚ Most (2013):   NO2 – maximální hod. 99,7 µg/m3.

6.3 Referenční body 

Posuzovaný záměr leží na mimo zastavěnou oblast, nejbližší zastavěná lokalita je obec Jirkov 
(východní část) a Vysoká Pec. Jako podklady pro hodnocení imisní situace v okolí posuzovaného 
závodu byly provedeny výpočty imisních hodnot v uzlech pravidelné čtvercové sítě. Byla použita 
výpočetní síť o rozměrech 2,4 x 2,0 km se stranou čtverce 50 m. Vypočítané hodnoty byly inter-
polovány do podrobnější sítě s krokem 10 metrů metodou nejmenší křivosti a z nich pak sestro-
jeny izoliniové mapy maximálních krátkodobých a průměrných ročních koncentrací sledovaných 
polutantů. 

Počátek lokálního souřadného systému byl položen do bodu o souřadnicích 50,500189N, 
13.450935E. Osa X je orientována směrem k východu, osa Y směrem k severu. 



Průmyslový park Jirkov – rozptylová studie                                                     EkoMod

17

Pro podrobné zhodnocení situace po výstavbě závodu byly napočteny úplné výsledky imisního 
zatížení v 6 referenčních bodech, uvedených v následující tabulce a vyznačených na obr.č. 3. Re-
ferenční body charakterizují blízké a vzdálenější obytné lokality.  

Seznam referenčních bodů: 

1. Jirkov, Mostecká č.p. 366 

2. Jirkov, Jezerská č.p. 459 

3. Střední škola technická, gastronomická a automobilová 

4. kemp Červený Hrádek 

5. Vysoká Pec, Jirkovská 135

6. Vrskmaň č.p. 72  

Obr.č.  3  Průmyslový park Jirkov – referenční body
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7. Výsledky výpočtu – imisní situace 

7.1 Prezentace výsledků 

Všechny hodnoty koncentrací představují přírůstek koncentrací ze zdrojů provozovatele  k imisní 
situaci v lokalitě, která je popsána v kapitole 6.2.  

Do výpočtu imisních koncentrací byly jako zdroje emisí zahrnuty všechny zdroje emisí v areálu 
(spalovací zdroje, vnitroareálová doprava) a emise generované automobilové dopravy po příjez-
dových komunikacích.

Výsledky jsou prezentovány formou izoliniových map a pro vybrané referenční body v tabulkové 
formě. 

Vypočítané imisní koncentrace v podrobnějším členění pro uzly výpočetní sítě pro všechny zne-
čišťující látky nejsou vzhledem ke svému rozsahu prezentovány, ale jsou k dispozici u autora stu-
die.

7.2 Oxid dusičitý NO2

Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého NO2 ze zdrojů záměru se budou pohybovat ma-
ximálně v desetinách µg/m3. Maximální hodnoty příspěvků ročních koncentrací jsou očekávány 
v nejbližším okolí areálu, především v okolí silnice I/13, kde se na těchto koncentracích bude 
podílet jak automobilová doprava, tak také spalovací zdroje v objektech průmyslového parku. 
V ploše jihovýchodně od záměru mohou přízemní koncentrace překročit 0,2 µg/m3.

V nejbližší obytné zástavbě jen výjimečně překročí roční příspěvky hodnotu 0,05 µg/m3, kon-
krétně v bodu č. 6 to je 0,064 µg/m3. Tato hodnota představuje 0,16 % ročního limitu. 

Krátkodobé koncentrace NO2 se v nejexponovanějších místech severovýchodně od areálu budou 
pohybovat přes 6 µg/m3. Nikde v obytné zástavbě tuto hodnotu hodinové koncentrace nepře-
kročí. Nejvyšší hodnota v bodu č.1, která je 4,82 µg/m3,  představuje 2,4 % krátkodobého limitu. 

Vzhledem ke stávajícímu imisnímu pozadí v lokalitě nehrozí s velkou rezervou, že by vinou imis-
ního příspěvku záměru došlo v posuzovaném území k ohrožení imisních limitů pro NO2.
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7.3 Oxid uhelnatý CO

Osmihodinové imisní koncentrace oxidu uhelnatého CO nepřekročí nikde v okolí závodu ani 
v blízké obytné zástavbě hodnotu 30 µg/m3, to je 0,3 % imisního limitu. Nejvyšší očekávaná 
v bodu 1 je 12,26 µg/m3 a odpovídá 0,12 % limitní hodnoty.

V porovnání s imisním limitem a s hodnotami imisních koncentrací v místech kde je měření v ČR 
prováděno se jedná o nevýznamné přitížení. 
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7.4 Benzen

Zdrojem emisí benzenu z provozu záměru je především provoz obou čerpacích stanic, dále pak 
automobilová doprava, osobní i nákladní. Pro benzen je stanovena jako imisní limit průměrná 
roční koncentrace 5 µg/m3. Roční koncentrace benzenu, a to jak přízemní koncentrace, tak kon-
centrace na fasádách nejbližších ovlivněných budov, se budou pohybovat v hodnotách do 0,05 
µg/m3. V nejexponovanější obytné zástavbě v blízkosti areálu mohou tyto koncentrace dosáh-
nout hodnoty 0,003 µg/m3. Tato hodnota očekávané v bodu 6 představuje 0,06 % ročního limitu. 
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7.5 Benzo(a)pyren

Podobně jako v případě benzenu je zdrojem emisí benzo(a)pyrenu automobilová osobní a ná-
kladní doprava.

V prezentovaných přírůstcích ročních koncentrací benzo(a)pyrenu z generované dopravy je zahr-
nut i příspěvek resuspenze prachu z průjezdu vozidel po komunikacích a v něm obsaženého ben-
zo(a)pyrenu.  Roční limit této látky je stanoven 1 ng/m3. Přírůstek ročních koncentrací v lokalitě 
se pohybuje maximálně v tisícinách ng/m3, v obytné zástavbě je očekávaná nejvyšší hodnota 
0,001 ng/m3 (v ref. bodu 6), to je zlomek procenta ročního imisního limitu. 
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7.6 Tuhé znečišťující látky – částice PM10

Prašnost ovzduší je obecně problém celé České republiky, a posuzovaná lokalita mezi Mostem a 
Chomutovem není vzhledem k přítomnosti těžební činnosti a průmyslu výjimkou. Roční koncen-
trace PM10 se pohybují na úrovni 75 % ročního limitu, 36. nejvyšší denní koncentrace se pohybu-

je kolem denního limitu a na mnoha místech (Jirkov, Vrskmaň) hodnotu 50 g/m3 překračuje. 

Zdrojem emisí tuhých látek z provozu záměru je automobilová doprava, a to hlavně nákladní.  

Příspěvky záměru k denním koncentracím částic PM10 se u silnice I/13 komunikace budou po-

hybovat v desetinách g/m3. Hodnoty kolem 0,8 g/m3 jsou na úrovni 1,6 % denního limitu.
Blízká obytná zástavba však již leží v ploše přízemních koncentrací do 0,3 µg/m3.

Denní koncentrace na fasádách blízkých domů jen výjimečně překročí hodnotu 0,2 µg/m3, u
domu v ref. bodu 1 je očekávaná denní koncentrace 0,24 µg/m3, to je 0,5 % denního limitu.

Vzhledem ke stávajícímu imisnímu pozadí v lokalitě je každé zvýšení imisní zátěže nežádoucí, ale 
příspěvek posuzovaného záměru v desetinách procenta imisního limitu a absolutně v prvních 
desetinách µg/m3 je nevýznamný a povede pouze k zanedbatelnému zhoršení imisní situace.

Očekávané hodnoty průměrných ročních koncentrací PM10 jsou maximálně v setinách µg/m3,
maximálně do 01 µg/m3 v nejbližším okolí záměru a do 0,019 µg/m3 v nejbližší obytné zástavbě. 
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7.7 Tuhé znečišťující látky – částice PM2,5

Pro částice PM2,5 je stanovena jako limitní hodnota roční průměrná koncentrace 25 µg/m3.
Roční koncentrace z generované automobilové dopravy se přiblíží maximálně k hodnotě 0,05 
µg/m3, v nejbližší obytné zástavbě budou do 0,01 µg/m3.

Vzhledem k limitní hodnotě a k celkovému imisnímu pozadí v lokalitě bude ovlivnění imisní situ-
ace ze zdrojů záměru v případě PM2,5 nevýznamné.
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7.8 Celková imisní situace

Roční koncentrace všech látek, s výjimkou benzo(a)pyrenu v obci Jirkov, leží pod hodnotami 
imisních limitů, většinou pod 60 % limitní hodnoty, u PM2,5 je to kolem 85 % limitní hodnoty.
V případě benzo(a)pyrenu jsou roční koncentrace ve Vysoké Peci a Vrskmani pod limitem, 
v Jirkově (v jeho východní části) limitní hodnotu překračují o 19 %. 

V případě krátkodobých (denních) koncentrací PM10 je v lokalitě na více místech překračována 
limitní hodnota – přesněji 36. maximální denní koncentrace v průběhu roku překračuje limit 50 
µg/m3, například v Jirkově a Vrskmani, ve Vysoké Peci se pohybuje mírně pod limitní hodnotou 
(viz tabulka 15). V takovém případě je každé přitížení imisní situace nepříznivé, ale v případě po-
suzovaného záměru se toto přitížení pohybuje maximálně v prvních desetinách µg/m3 (do 0,5 %
imisního limitu i stávající hodnoty imisního pozadí) a je v podstatě zanedbatelné. 

V následující tabulce jsou porovnány hodnoty stávajícího imisního pozadí (nejvyšší hodnota
z tabulky 15) s hodnotami maximálních imisních příspěvků v posuzovaných referenčních bodech 
(převážně v nejexponovanějších bodech 1 a 6). 

Tabulka 16 Porovnání hodnot imisního pozadí a imisních příspěvků záměru

Zneč. látka doba průměro-
vání

stávající imisní
pozadí

max. imisí pří-
spěvek záměru

přitížení zámě-
rem

µg/m3 µg/m3 %

NO2 1 hodina 99,71) 4,82 4,8

 1 kalendářní rok 18,3 0,064 0,4 

CO 8 hodin - 12,26 -

PM10 24 hodin 52,72) 0,24 0,45

 1 kalendářní rok 29,2 0,019 0,06

PM2,5 1 kalendářní rok 21,7 0,0098 0,05 

benzen 1 kalendářní rok 1,3 0,003 0,2 

benzo(a)pyren 1 kalendářní rok 1,19 0,00094 0,08 
1) dle měření ČHMÚ Most
2) 36. nejvyšší denní koncentrace

7.9 Období výstavby

7.9.1 Sekundární prašnost

Zemní práce pro při budování jednotlivých objektů průmyslového parku budou probíhat po-
stupně. Přebytečná zemina bude odvážena mimo areál a použita např. při rekultivaci dolů.  

V průběhu stavebních prací budou hlavní znečišťující látkou tuhé látky. Prach se může do okolí 
šířit z odkryté stavební plochy, z případných deponií výkopku a z provozu nákladních automobilů 
v ploše staveniště. 

Do výpočtu imisních koncentrací v nejbližší obytné zástavbě byly zahrnuty následující zdroje 
tuhých látek v ploše staveniště: 

 odkrytá plocha staveniště o rozměrech 100 x 100 m, 

 těleso deponie výkopku v blízkosti hranice areálu, 

 nákladní automobilová doprava na staveništi (50 průjezdů TNA za den). 
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Pro výpočet emisní vydatnosti odkryté plochy byl použit postup podle Kahnwalda [9]. Větrná 
růžice byla upravena pro výpočet emisí při rychlostech větru 5 m/s a vyšších. 

Výsledky výpočtu jsou prezentovány v následující tabulce. Počítány byly pouze denní koncentra-
ce, průměrnou roční koncentraci nemá vzhledem k délce výstavby jednotlivých objektů smysl 
hodnotit.

Tabulka 17 Imisní koncentrace PM10 ve vybraných bodech

bod maximální 24hodinová
koncentrace [µg/m3]

1. Jirkov, Mostecká č.p. 366 0,85 

3. Střední škola technická, gastronomická a automobilová 1,07 

6. Vrskmaň č.p. 72  0,95 

Uvedená koncentrace by mohla být dosažena pouze v případě trvání větru silnějšího než 10 m/s, 
to je při trvání 3. a 4. stabilitní třídy a při „příznivém“ směru větru. Takovéto podmínky mohou 
pro posuzované body nastat maximálně po dobu několik desítek hodin v roce (max. 3,2 % roční 
doby). Vzhledem k meteorologickým podmínkám v lokalitě a vzhledem k tomu, že zemní práce 
v místě výstavby jednoho objektu budou trvat pouze po část roční doby, může být těchto hodnot 
dosahováno maximálně po dobu několika hodin, nikoliv tedy celých 24 hodin jednoho dne. Ne-
může tedy dojít vinou prašnosti ze staveniště k vícenásobnému překročení denního imisního limi-
tu, jak to povoluje zákon č. 201/2012 Sb. (viz kapitola 3.2). 

V podmínkách na provádění stavby bude stanoveno, že při stavebních pracích je nutno zajistit 
následující opatření proti nadměrné prašnosti: 

 vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ve-
řejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí a pod., 

 případné znečištění komunikací musí být pravidelně odstraňováno, 

 případná vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty. 

Těmito opatřeními bude v maximální míře omezeno znečišťování komunikací a jejich okolí pra-
chem ze stavby.

7.9.2 Nákladní automobilová doprava

Dopravně bude staveniště napojeno provizorní stavební komunikací na silnici III/0315 a dále na 
I/13, to znamená v podstatě zcela mimo nejbližší obytnou zástavbu. 

Odhad nákladní dopravy na staveniště a ze staveniště vychází z předpokládaného využití této 
dopravy: doprava stavebního materiálu, odvoz přebytku zeminy – cca 25 TNA za den. 

Přírůstky imisních koncentrací v okolí příjezdových komunikací (silnice I/13) se projeví přede-
vším krátkodobě, v nárůstu krátkodobých (hodinových, osmihodinových a denních koncentrací), 
nárůst ročních koncentrací bude ovlivněn nízkým využitím roční doby. 

Odhadnuté přírůstky imisních koncentrací jednotlivých škodlivin v okolí komunikací (ve vzdále-
nosti 10 m od osy vozovky):

NO2 hodinová koncentrace 0,26 µg/m3,

PM10 denní koncentrace 0,14 µg/m3.
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8. Závěr  

Záměrem investora – společností ALEGRO-INVEST a.s. a EFEKT-INVEST a..s. – je výstavba 
průmyslového parku Jirkov, tvořeného velkokapacitními sklady a administrativními budovami 
pro jednoho nebo více nájemců a dvěma čerpacími stanicemi pohonných hmot pro nájemce i pro 
motoristickou veřejnost.  

Zdrojem emisí z provozu průmyslového parku bude spalování zemního plynu při vytápění jed-
notlivých objektů a automobilová doprava (nákladní i osobní) generovaná provozem parku. 

Imisní příspěvky z nových zdrojů znečištění ovzduší budou nízké, v nejbližší stávající i nové 
obytné zástavbě se budou pohybovat, s výjimkou hodinových koncentrací NO2, maximálně 
v desetinách procenta příslušných imisních limitů. V případě oxidu dusičitého mohou krátkodobé 
koncentrace dosáhnout v nejbližší zástavbě až 2,5 % limitní hodnoty. 

Celkově ovlivní záměr imisní situaci v lokalitě nevýznamně, zvýšení imisního pozadí v jednotkách 
procent lze v krajním případě očekávat pouze u krátkodobých koncentrací NO2. V případě krát-
kodobých koncentrací ostatních látek a ročních koncentrací všech hodnocených látek je očekáva-
né přitížení imisní situace zanedbatelné. 


