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Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru 
zařazenému v kategorii II

Jako příslušný úřad Vám zasíláme kopii oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), záměru

„Závod chovu prasnic Plánice – Umístění zpopelňovacího zařízení 
Volkan 750“

podle § 6 odst. 7 zákona a sdělujeme Vám, že tento záměr bude podroben 
zjišťovacímu řízení podle § 7 tohoto zákona.

Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona 
neprodleně o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné 
do oznámení nahlížet, na úřední desce současně s upozorněním, že každý může 
zaslat své písemné vyjádření k oznámení odboru životního prostředí 
Krajského úřadu Plzeňského kraje do 30dnů ode dne zveřejnění informace 
o oznámení na úřední desce kraje. Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 2 
zákona nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme v souladu s § 16 odst. 2 
zákona o vyrozumění elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou 
(ivana.vojtajova@plzensky-kraj.cz), popř. písemně, o dni vyvěšení informace 
o oznámení na úřední desce v nejkratším možném termínu.

Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky (obce a kraje) a dotčené 
správní úřady ve smyslu § 6 odst. 8 zákona o zaslání vyjádření k oznámení 
příslušnému úřadu nejpozději do 30dnů ode dne zveřejnění informace 
o oznámení na úřední desce kraje.

Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona. 
V případě nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo 
i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být 
v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz 
(v souladu s § 7 odst. 1 zákona). Dále žádáme, aby ve vyjádření byly 
formulovány připomínky a požadavky respektující stupeň přípravy záměru 
a náležitosti stanovené přílohou č. 3 resp. 4 k zákonu. Ve vyjádřeních není 
nutné upozorňovat oznamovatele na návazná řízení a povinnosti z nich 
vyplývající.

dle rozdělovníku
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E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366

Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA 
na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí 
(http://www.cenia.cz/EIA) kód záměru PLK1955.

Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení IPPC a EIA

podepsáno elektronicky

Příloha:
1) Oznámení záměru (včetně rozptylové studie)

Rozdělovník k č.j. PK-ŽP/2947/21

Dotčené územní samosprávné celky:

1) Město Plánice, Náměstí 180, 340 34  Plánice + oznámení v písemné podobě
2) Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 306 13  Plzeň + oznámení v písemné podobě
Dotčené správní úřady:

3) Městský úřad Klatovy, nám. Míru 62, 339 01  Klatovy + oznámení v elektronické 
podobě, zasláno do datové schránky

4) Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň, 
Klatovská 591/48, 301 22  Plzeň + oznámení v elektronické podobě, zasláno 
do datové schránky

5) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, 
Skrétova 1188/15, 301 00  Plzeň + oznámení v elektronické podobě, zasláno 
do datové schránky

6) Krajská veterinární správa SVS pro Plzeňský kraj, Družstevní 1846/13, 
301 00  Plzeň + oznámení v elektronické podobě, zasláno do datové schránky

Oznamovatel: Lubská zemědělská, a.s., Na Šíji 257, Luby, 339 01  Klatovy

Dotčené odbory Krajského úřadu Plzeňského kraje s žádostí o vyjádření:
odbor životního prostředí – bez příloh

http://www.cenia.cz/EIA
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. Obchodní firma 

       Lubská zemEdElská, a.s.  

2. Identifikační číslo  
Identifikační číslo:    25245571 

3. Sídlo ĚbydlištEě  
 

Sídlo:   Na Šíji 257, Luby, 33ř 01 Klatovy 

4. Jméno, pUíjmení, bydlištE a telefon oprávnEného zástupce oznamovatele    
OprávnEný zástupce  
Jméno, PUíjmení, titul a funkce:   Ing. MILůN KTIŠZůN 

Společnost:     Lubská zemEdElská, a.s. 

Adresa:     Na Šíji 257, Luby, 33ř 01 Klatovy 

Telefon:      + 420 725 996 686 

Email:      szp.klatovy@quick.cz 

 

Kontakt ve vEcech technických 

Jméno, PUíjmení, titul:    Ing. Martin Vraný    

Telefon:      728 951 312 

Email:      farmprojekt@gmail.com 
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B. ÚDAJE O ZÁMDRU 

I. Základní údaje  
1. Název zámEru a jeho zaUazení podle pUílohy č. 1  

Název: Závod chovu prasnic Plánice – UmístEní zpopelOovacího zaUízení Volkan 750 

ZaUazení: Dle pUílohy č. l k Zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv] na životní 
prostUedí, ve znEní pozdEjších pUedpis] jde o zámEr podle pUílohy č. 1. kategorie II.: 

• bod 58 ZaUízení k odstraOování nebo zpracování vedlejších produkt] živočišného 
p]vodu a odpad] živočišného p]vodu. 

ZámEr podléhá zjiš[ovacímu Uízení podle Zákona 100/2001 Sb. a pUíslušným úUadem je 
Krajský úUad PlzeOského kraje.  

2. Kapacita Ěrozsahě zámEru   
Z hlediska instalovaného zpopelOovacího zaUízení „Volkan 750“ 
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Maximální kapacita zaUízení – 50 kg živočišných tkání za hodinu, z hlediska 

technologického se jedná o diskontinuální provoz a nelze reálnE dosáhnout 100 % využití 
zaUízení v čase.  
PUedpokládaná využitá kapacita na jedno zaUízení  

• Maximální využití denní kapacity – až 750 kg/den  

• Maximální kapacita zaUízení – 273,8 tuny živočišných tkání za rok  
Reálné využití je nižší, nicménE v rámci nepravidelností v úhynech je tUeba občas vyšší 
kapacity. Pro bezpečnost posouzení vliv] na ŽP je pUedpokládáno 100 % využití zaUízení 
v rámci provozu podniku. 
Z hlediska povahy zpracovávaných látek – uhynulá prasata, l]žka z porod] z chovu na 

farmE. Jedná se o materiály kategorie II. dle klasifikace naUízení evropského parlamentu a 

rady ĚESě č. 106ř/200ř. V zaUízení nebudou zpopelOovány SRM odpady.  

Z hlediska stavebního – zaUízení se bEžnE umis[uje na betonovou desku tlouš[ky 10 cm 
s jednoduchou konstrukcí zastUešení na ochranu proti povEtrnostním vliv]m jak vlastního 
zaUízení, tak i manipulačního prostoru pUed ním.  
StavebnE bude vybudována železobetonová deska o tlouš[ce cca 15 cm, na kterou bude 

umístEno technologické zaUízení. Stavba bude obdélníkového tvaru o rozmErech cca 4 x 5,5 m 

s ocelovou nosnou konstrukcí s pultovou stUechou. StUešní krytina a opláštEní stEn bude ze 
sendvičových panel] kotvených k ocelové konstrukci. PUípadnE je dostatečné i oplocení 
objektu.  
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3. UmístEní zámEru Ěkraj, obec, katastrální územíě  
Kraj:    PlzeOský   

Okres:    Klatovy  

Obec:   Plánice 

Katastrální území: Plánice 721476 

  Pozemky:        p. č. 665/25 

Nejbližší obytné objekty od zámEru se nachází: 

• Cca 725 m jihozápadnE od zámEru na parcele číslo 626/17 je umístEný pozemek pro 

budoucí obytnou zástavbu Ěk. ú. Plánice 721476).  

• Cca 1 km jižnE od zámEru na stavební parcele číslo 318/4 je umístEn objekt k bydlení 
s číslem popisným 247 Ěk. ú. Plánice 721476). 

• Cca 1,3 km jihovýchodnE od zámEru na stavební parcele číslo 286 je umístEn objekt k 

bydlení s číslem popisným 217 Ěk. ú. Plánice 721476).  

• Cca 1,2 m východnE od zámEru na stavební parcele číslo 48 je umístEn rodinný d]m 

s číslem popisným 31 Ěk. ú. Kvasetice 687596).   

4. Charakter zámEru a možnost kumulace s jinými zámEry  

Charakter zámEru 

Jedná se o instalaci ZpopelOovacího zaUízení živočišných tkání zvíUat Volkan 750 Animal 

Incinerator na farmE Plánice.  

Hlavním technologickým zaUízením bude instalace zpopelOovacího zaUízení živočišných tkání 
zvíUat Volkan 750, který umožní kremaci zvíUat. Celá typová Uada spalovacích pecí firmy 
WASTE SPECTRUM byla konstruována tak, aby plnE odpovídala požadavku na spalování 
vedlejších produkt] živočišného p]vodu v kategorii nízkokapacitních pecí. Jako 
nízkokapacitní se označují spalovací pece s kapacitou spalování do 50kg/hod.  

Legislativa Evropské Unie určující pravidla pro provoz:  

• NATÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1069/2009 o hygienických 

pravidlech pro vedlejší produkty živočišného p]vodu a získané produkty, které nejsou 
určeny k lidské spotUebE, a o zrušení naUízení (ES) č. 1774/2002 (naUízení o vedlejších 
produktech živočišného p]vodu) 

• NATÍZENÍ KOMISE (EU) č. 142/2011, kterým se provádí naUízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty 
živočišného p]vodu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotUebE, a provádí 
smErnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a pUedmEty osvobozené od 
veterinárních kontrol na hranici podle uvedené smErnice. 
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Možné kumulace vliv]   
Popis zaUízení dle IP  

Farma disponuje dvanácti halami. Jedná se o dUevostavby typu BIOS se zatepleným 
obvodovým pláštEm cihlovou pUizdívkou, hala 1, 2 a karanténa Ěodchovna prasničekě jsou 
zdEné. Krytinou jednotlivých stUech je plech zateplený vrstvou PUR pEny z d]vodu 
zateplení podstUešního prostoru pro dobrou funkci stropní ventilace. Haly 1-11 jsou 

napojeny na centrální manipulační chodbu.  

Stávající stav  

Dvanáctá hala – karanténa – je oddElené zaUízení od ostatních stájí určených pro chov 
prasnic. Slouží pUedevším ke kontrole zdravotního stavu nakoupených prasniček.  
Počet ustájovacích míst: 100 prasniček k zapuštEní o živé hmotnosti cca 100 kg.  

Stav po plánované rekonstrukci  
Dvanáctá hala – odchovna prasniček – je oddElené zaUízení od ostatních stájí určených pro 
chov prasnic. Slouží k odchovu nakoupených prasniček.  
Počet ustájovacích míst: 434 prasniček k zapuštEní o živé hmotnosti 35-120 kg. 

Závod chovu prasnic s projektovanou kapacitou 1 300 ks prasnic.  

Technologie krmení – u všech zvíUat je zavedeno vícefázové krmení s vyváženým obsahem 
dusíku a stravitelných aminokyselin podle energetických potUeb zvíUat. Krmení prasnic je 
zabezpečeno dávkovači s ruční regulací a je suché granulované. Krmení selat na 
odchovnách je adlibitní, taktéž suché granulované.  
Technologie napájení – u všech prasnic jsou instalovány v každém kotci hubicové 
napáječky. Každý napájecí okruh je vybavený medikátorem pro dávkování vitamín], 
minerálních látek a léčiv.  
Technologie ventilace – je Uešena jako podtlaková. Vzduch je pUivádEn do hal pUívodními 
ventilačními klapkami umístEnými pod stropem. Odtah znečištEného vzduchu zabezpečují 
stUedové komínové ventilátory s výkonem jednoho 6 000 m3/h. U poroden, odchoven selat 

a haly 2 je vzduch pUivádEn stropem z tepelnE izolovaného podstUešního prostoru. Odvod 
vzduchu z jednotlivých sekcí je zajištEn také stropními ventilátory. Každá sekce v hale je 

samostatnE napojena na teplotní čidlo, které Uídí nastavenou teplotu. V pUípadE výpadku 
elektrické energie je ventilace zajištEna náhradním zdrojem elektrické energie 
Ědieselagregátemě a nouzovE okenním systémem. VýmEna vzduchu na odchovnE prasniček 
je zajištEna pUes ventilační klapky umístEné v obvodových stEnách a odvod vzduchu je 

zajištEn stropními ventilátory. Výkon ventilace nastavuje instalovaný Uídící klimapočítač. 
Klimapočítač má integrovaný alarmsystém. PUipojování k náhradnímu zdroji je provádEno 
automaticky.  

Technologie vytápEní – v porodnách a odchovnách je teplota zajištEna teplovodním 
systémem pUes výhUevné desky a tepelné registry v odchovnE. Zdrojem tepla jsou čtyUi 
plynové kotle GEMINOX 47. V pUípadE potUeby je možno použít mobilní pUímotopná 
tElesa pohánEná LTO agregátem.  

Technologie ustájení – bUezí prasnice a prasnice k pUipuštEní jsou ustájeny na částečnE 
roštové podlaze s betonovými rošty, prasnice včetnE selat na porodnách a selata na 
odchovnách jsou ustájeny na částečnE roštové podlaze s plastovými rošty.  
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Technologie chlazení – v halách pro jalové a bUezí prasnice je zajištEn systém 
vysokotlakého rozstUiku vodní mlhy tryskami umístEnými na bocích haly. Systém je 
využíván pUevážnE v letním období.  
Technologie osvitu – osvEtlení hal je zajištEné záUivkami a okenním systémem.  
VyskladnEní prasat – prasata jsou pUipravena k pUevozu po dosažení hmotnosti 25 kg. 
PUed vlastním vyskladnEním se provádí kontrola zdravotního stavu prasat pracovníkem 
veterinární služby. Prasata jsou naložena na dopravní prostUedek pUes vyskladOovací rampy 
a poté jsou odvezena do výkrmových zaUízení provozovatele.  
Odkliz kejdy – v halách pro chov prasnic a prasniček jsou výkaly z pevné plochy a z rošt] 
1 x dennE manuálnE shrnovány pod rošty do podroštových van, částečnE jsou také 
prošlapávány. V halách pro selata jsou výkaly do podroštových van prošlapávány. Kejda je 
z podroštových van dopravena hydromechanicky, tzv. „špunt systémem“, centrálním 
kanálem do pUečerpávací jímky v kejdovém hospodáUství. Z pUečerpávací jímky jsou 
plnEny jednotlivé sklady kejdy. Na podlahy stájí je aplikován biotechnologický pUípravek 
pro snižování emisí amoniaku a pachových látek.  
Skladování kejdy – sklady kejdy jsou čtyUi nadzemní ocelové nádrže typu Vítkovice s 
pUírodní krustou, zabezpečené pro pUípad úniku kejdy kontrolním systémem. Do kejdy je 
aplikována biotechnologická látka pro omezení emisí amoniaku, metanu a pachových 
látek. Veškerá produkce kejdy je pUedávána smluvním odbEratel]m. Kejda je 
rozmíchávána pouze pUed vyvážením vEže, jinak je zakryta pUírodní krustou.  

Mytí, dezinfekce, dezinsekce, deratizace – po vyskladnEní prasat je provedeno omytí 
stájových prostor tlakovou vodou pomocí vysokotlakého čistícího zaUízení a poté se 
dezinfikuje hala a veškerá její zaUízení. V pUípadE nutnosti je provedený postUik proti 

lezoucímu hmyzu a provedeno osazení nástrah proti hlodavc]m.  
NaskladnEní prasat – základní stádo prasnic je doplOováno chovnými prasničkami v 
závislosti na brakaci prasnic v zaUízení. Chovné prasničky jsou po kontrole zdravotního 
stavu provedené pracovníkem veterinární služby umístEny do haly pro prasničky.  
Odkliz kadáver] – uhynulá prasata jsou dopravena do kafilerního boxu, odkud je odváží 
asanační služba.  
Monitoring vstup] a výstup] – vstupy (krmiva, voda, prasata, DDD prostUedky, 
veterinární pUípravky, elektrická energie, nafta, LTOě i výstupy Ěprasata, kejda, emise, 
kadávery, odpadní vody, odpadyě jsou evidovány v provozní evidenci a jejich množství 
jsou doložena v pUíslušných kapitolách žádosti o vydání IP. 

Technické a technologické jednotky neuvedené v pUíloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. 

• pUedvýkrm prasat   5 000 ks 

• chov prasniček  634 ks 

• chov kanc]   10 ks 

• budova náhradního zdroje elektrické energie s dieselagregátem typu 6S160PN s 

výkonem 0,16 MW Ěvýpočtem stanovený tepelný pUíkon pUi pUedpokládané  
účinnosti 35% je 457 kWě, palivem je nafta 

• mobilní pUímotopná tElesa zn. Sykes 

• trafostanice 

• kafilerní box 

• administrativní budova vytápEná plynovým kotlem GEMINOX 47 

• garáže 

• sklady náhradních díl] 
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• dílna 

• mostní váha 

• požární nádrž 

• vodní hospodáUství 
Kumulace se zámEry jiných subjekt]  
Jak bude dále uvedeno, zámEr samotný je nevýznamným z hlediska dopravy, hluku i dalších 
aspekt]. Jediným možným ovlivnEním je imisní situace v oblasti, ta je hodnocena v rámci 
rozptylové studie.  
Oznamovateli dále není známo, že by v dotčeném území byly v současné dobE projednávány 
jiné zámEry s významným vlivem na životní prostUedí, které by mEly být součástí tohoto 
posuzování. 
Jiné zámEry s významným vlivem na životní prostUedí, které by mEly být součástí tohoto 
posuzování. 
 

5. Zd]vodnEní umístEní zámEru, včetnE pUehledu zvažovaných variant a 
hlavních d]vod] Ěi z hlediska životního prostUedíě pro jejich výbEr, 
resp. odmítnutí 

Zd]vodnEní potUeby zámEru  
ZámEr jako takový znamená zrušení, významné snížení pUíjezd] a odjezd] nákladních vozidel 
asanační firmy, to výraznE zvyšuje biosekuritu chovu. PrávE biosekurita je kruciálním 
d]vodem instalace pece, investor snižuje riziko nákazy, stabilizuje chov.  

Variantní Uešení z hlediska volby technologického zaUízení  
Z hlediska volby zaUízení byla zvažována r]zná zaUízení od firmy Waste Spectrum 
Enviromental Limited, která nabízí zaUízení od kapacity 50-70 Kg až po 700–1000 Kg. 

Zvolené zaUízení Volkan 750 nejlépe vyhotovovalo požadovanou kapacitou 400 až 500 Kg, 
stejnE tak provozními i investičním zámEr]m investora – d]vodem je snazší plnEní shora, než 
boční plnEní u Volkan 500 napUíklad.   
Z hlediska umístEní posuzovaného zámEru byla navrhovaná varianta vybrána jako optimální 
vzhledem k jejímu umístEní v rámci stUediska a jeho logistických proces]. Ěvzdálenost od 

zaUízení využívající posuzovaný zámEr, faktory spojené s využitím dopravních tras, napojení 
na stávající rozvody zemního plynu a elektUinyě.  
Navrhované Uešení prezentované navrhovaným zámErem lze považovat z hlediska náklad] 
investora, zdraví chovu i ekologických dopad] Ějedná se o nejlepší dostupnou technologii pro 
nakládání s odpady živočišných tkání pUesnE specifikovaných v dalším textuě za optimální.  
Z hlediska zvažovaných variant je vhodné porovnávat stav s variantou „nulovou“, tedy bez 

realizace zámEru.  Tato varianta však neznamená vyUešení zadání investora. Je však 
významnou pro hodnocení vlivu zámEru na životní prostUedí.  
UmístEní zámEru  
ůby bylo možné dodržet pUímé zooveterinární požadavky na biosekuritu, je nezbytné, aby pec 

byla uvnitU areálu na vhodném místE. Jiná Uešení neplní základní zadání – čistý chov bez 
nemocí.   
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6. Stručný popis technického a technologického Uešení zámEru včetnE 
pUípadných demoličních prací nezbytných pro realizaci zámEru; v 
pUípadE zámEr] spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
včetnE porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi 
spojenými úrovnEmi emisí a dalšími parametry 

Demoliční práce  
Pro zámEr je tUeba vybudovat základy, zásah bude probíhat na okraji zpevnEných ploch do 

kulturních trávník]. Zemina bude rozprostUena v rámci areálu. Jedná se o zanedbatelné 
objemy. Vznik nebezpečných odpad] je nepravdEpodobný.  
Kácení  
Není tUeba kácet.  
Stavební Uešení  
ZaUízení se bEžnE umis[uje na betonovou desku tlouš[ky 10 cm s jednoduchou konstrukcí 
zastUešení na ochranu proti povEtrnostním vliv]m jak vlastního zaUízení, tak i manipulačního 
prostoru pUed ním.  
StavebnE bude vybudována železobetonová deska o tlouš[ce cca 15 cm, na kterou bude 

umístEno technologické zaUízení. Stavba bude obdélníkového tvaru o rozmErech cca 4 x 5,5 m 

s ocelovou nosnou konstrukcí s pultovou stUechou. StUešní krytina a opláštEní stEn bude ze 
sendvičových panel] kotvených k ocelové konstrukci. PUípadnE je dostatečné i oplocení 
objektu.  

Spalovací pece na odpad živočišného p]vodu Volkan  
Celá typová Uada spalovacích pecí byla konstruována tak, aby plnE odpovídala požadavku 

smErnicím EU na spalování vedlejších produkt] živočišného p]vodu v kategorii 
nízkokapacitních pecí. Jako nízkokapacitní se označují spalovací pece s kapacitou spalování 
do 50kg/hod.  

ZávEry nezávislé studie poukazují na skutečnost, že zaUízení s dvoukomorovým spalováním 
jsou v současné dobE nejlepší dostupnou technologií pro nakládání s uhynulými zvíUaty nebo 

jejich částmi, celkovým vliv]m na životní prostUedí se vEnuje tento dokument v dalších 
částech.  

Konstrukce pece 

Spalovací komora pece je tvoUena vnEjším obalem ze svaUovaného ocelového plechu a 
vnitUního betonového odlitku stEn ze speciálního refrakčního betonu. Obal druhé komory je 
rovnEž dvouvrstvý z ocelového plechu a speciální žáruvzdorné izolace. Na druhou komoru 

navazuje komín. Horní hrana komínu je v závislosti na modelu ve výšce minimálnE 5,4 m nad 

úrovní zemE Ěv tomto pUípadE je pUedpokládán ve výšce 6,0 m nad zemí – budova má podlahy 

cca 0,6 m nad úrovní zemEě.   
Speciální požadavky na konstrukci 

Základním požadavkem je dvoustupOové spalování zplodin hoUení pUi dodržení minimální 
teploty Ř50 °C po dobu 2 sekund. Teplotu je možné monitorovat v libovolném časovém 
intervalu pomocí vestavEné teplotní sondy spolu s jejím zaznamenáváním na libovolné 
záznamové zaUízení. 
Zdržný čas proudEní zplodin hoUení ve druhé komoUe v požadovaném trvání minimálnE 2 
sekund je doložen výpočtem na základE technických parametr] použitých hoUák] a objemu 
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druhé spalovací komory. Na základE tohoto výpočtu získaly spalovací pece Waste Spectrum 

typové schválení organizace DEFRA v UK. 

Proces spalování (jedna operace bez navázání dalšíě 
Vlastní proces spalování je Uízen automaticky mikroprocesorem dle stanoveného programu. 

Jedinou manuálnE nastavovanou hodnotou je doba spalování v závislosti na množství 
živočišného odpadu vloženého do spalovací komory. 

1.  Nejprve se nahUeje druhá komora na teplotu Ř50°C. Samostatný hoUák pro druhou 

komoru automaticky udržuje nastavenou teplotu na této úrovni. Ěcca 30 – 50 minut)  

2.  Teprve po jejím zahUátí se zapálí hoUák ve hlavní spalovací komoUe. Tento hoUák se 
zapíná pUi zahájení spalování a funguje tak dlouho, až se refrakční beton vyzdívky 
nahUeje na teplotu, kdy dochází k zapalování odpadu od rozehUáté vyzdívky nebo v 
dobE, kdy se doplní další odpad a dojde k ochlazení spalovací komory. Závisí rovnEž 
na skladbE odpadu, protože odpad s obsahem tuku lépe hoUí a není tudíž tUeba 
dodávat energii ke spálení z hoUáku. 

3.  Po uplynutí nastavené doby spalování se vypne hlavní hoUák a funguje pouze 

ventilátor, který do spalovací komory dodává vzduch pro dokončení spalování. 
4.  HoUák ve druhé komoUe pracuje dále v automatickém režimu tak, aby po dobu 

následujících 3 hodin udržoval v druhé komoUe požadovanou teplotu Ř50 °C 

5.  Po uplynutí tohoto času budou dále fungovat pouze ventilátory obou hoUák] po dobu 
dalších nEkolika hodin. Potom se systém automaticky vypne. 

Technické požadavky pro provoz: 

- PUívod zemního plynu/ propanu dimenzovaný na stUední odbEr  
- PUívod 220 V pUíkon do 1 kW/hod. 
- Betonová podkladní deska tl. 10 cm odpovídajícího rozmEru.  

Vlastní provoz: 
K zajištEní bezproblémového provozuje tUeba pravidelnE 2-3 týdnE čistit hoUáky v závislosti 

na pracovním režimu. 
Na dnE pece je nutné stabilnE udržovat vrstvu popela 2,5 - 5 cm, který p]sobí jako sorpční 
materiál na rozteklý tuk a tím se zpomaluje jeho hoUení. 
Na pUívodu el. energie je vhodné instalovat signalizaci pUerušení dodávky el. energie. Pokud 

dojde k jejímu výpadku v pr]bEhu spalování, je tUeba okamžitE vyjmout oba hoUáky, aby 

nedošlo k jejich poškození (nefungují ventilátoryě popUípadE je pUipojit na náhradní zdroj.  

PlnEní spalovací komory se provádí po otevUení pUedních dveUí. Součástí dodávky je vozík s 
válcovým pojezdem, který usnadní umis[ovat do komory materiál ke zpopelnEní. 
HoUáky 

ZaUízení je vybaveno 3 hoUáky MAX GAS 120 firmy ECOFLAM pro ZP  – zde zvolené 
medium. Jeden hoUák je v první komoUe a jeden hoUák je v druhé komoUe.  
Výkonový rozsah je od 4ř kW do 120 kW, spotUeba elektrické energie je 75 W/hoUák.   
Ovládání je Uízeno mikroprocesorem podle pUedem stanoveného programu, který pr]bEžnE 
kontroluje teplotu spalovacího procesu. Provoz v druhé komoUe je nepUetržitý. V první 
komoUe je po zažehnutí procesu pouze udržována pUedepsaná teplota, udržení hoUení pomáhá i 
samotná spalovaná hmota.  
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Popel 

PUi spalování odpad] živočišného p]vodu vzniká 3-5% popela.  

Mytí pUepravních nádob, dalších prostUedk]  
K mytí bude využit stávající kafilerní box se stávající jímkou, odvážení zajistí v pUípadE 
potUeby oznamovatel Ěvýrazný pokles četnosti dopravyě. Jímka je vybavena detekčním čidlem 
plnosti zaUízení.   
Úkapy  
PUípadné úkapy budou zachytávány do ocelové vaničky umístEné pod plnícím otvorem 
zaUízení, v jiných částech zaUízení se úkapy nevyskytují. V pUípadE, že by došlo ke 

kontaminaci zpevnEných ploch zaUízení, budou tyto vyčištEny dezinfekčními prostUedky, 

pUípadná mycí kontaminovaná voda bude uskladnEna v jímce stávajícího kafilerního boxu.   
Bilance materiálových tok]  

PUi maximálním využití kapacity se bude jednat o 13,7 t popela na 273,8 t vedlejších produkt] 
živočišné výroby.  
Obsluha – obsluhu bude jeden zaškolený zamEstnanec v ranní smEnE, kontrolu správné 
funkčnosti bude provádEt další zamEstnanec ve smEnE odpolední a noční.  
Hodnocení celkové úrovnE technického Uešení 
Navržené Uešení je v souladu s požadavky pUíslušných pUedpis] a vyhlášek k jeho provedení a 
ve vztahu k ochranE ŽP a s obecnými technickými požadavky na výstavbu a vyhovuje 
požadavk]m normativ] v oblasti ochrany ŽP. 
V koncepci technického ani technologického Uešení byly shledány postupy, odpovídající 
současnému stavu technického pokroku. Z uvedeného je zUejmé, že se jedná o zámEr, pUi 
kterém se budou používat moderní technologie šetrné k životnímu prostUedí.  
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Technická a organizační opatUení, která jsou součástí zámEru  
OpatUení jsou rozdElena do tUech základních částí, a to na územnE plánovací a pUedprojektová 
opatUení, opatUení pro období výstavby a období pro vlastní provoz. 

aě fáze územnE plánovací a pUedprojektová opatUení  
• Pro projekt jsou závazné právní a technické normy ČR, rozsah daný tímto rámcem je 

pro zámEr zcela dostatečný.  
b) fáze výstavby 

• V pUípadE zvýšené prašnosti pUi suchém počasí provádEt skrápEní míst, kde prašnost 

vzniká. 
• Pro projekt jsou závazné právní a technické normy ČR, rozsah daný tímto rámcem je 

pro zámEr zcela dostatečný.  
cě fáze provozu stavby 

• V provozu bude zabezpečeno zaUízení pro kontinuální mEUení teplot ve druhé 
spalovací komoUe s archivací dat po dobu nejménE jednoho roku.  

• Pro projekt jsou závazné právní a technické normy ČR, rozsah daný tímto rámcem je 

pro zámEr zcela dostatečný. 
Riziko rozsáhlejšího poškození složek životního prostUedí či ohrožení zdraví obyvatelstva 
pUichází v úvahu v pUípadE mimoUádné události.  V pUípadE uvedených havarijních situací 
menšího rozsahu je míra rizika pUijatelná, nebo[ existuje možnost účinného sanačního zásahu.   
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7. PUedpokládaný termín zahájení realizace zámEru a jeho dokončení 
Zahájení stavby:      2021 

Dokončení stavby:     2021 

8. Výčet dotčených územnE samosprávných celku 

Kraj:        PlzeOský   

Okres:        Klatovy  

Obec:       Plánice  
Katastrální území:     Plánice 721476 

9. Výčet navazujících rozhodnutí dle § ř odst. 3 a správních úUad], které budou 

tato  rozhodnutí vydávat.  
Územní rozhodnutí podle stavebního zákona -  MEstský úUad Klatovy  

Stavební povolení podle stavebního zákona –  MEstský úUad Klatovy 

Kolaudace stavby –  MEstský úUad Klatovy 

ůlternativnE je možné sloučené Uízení.  
Stanovisko k umístEní vyjmenovaného zdroje 

znečiš[ování ovzduší -  Krajský úUad PlzeOského kraje  

Integrované povolení, zmEna –  Krajský úUad PlzeOského kraje  
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II. Údaje o vstupech 
1. P]da  
Pozemky dotčené výstavbou zámEru leží v katastrálním území Plánice.  

Pozemky dotčené realizací zámEru: 

Jedná se o travnatý porost u komunikace – v dobE místního šetUení krátce stUižený.   
Dotčení zemEdElského p]dního fondu  
ZemEdElský p]dní fond nebude realizací dotčen.  
Dotčení lesních pozemk]  
PUímé dotčení lesních pozemk] se nepUedpokládá, zámEr je mimo ochranné pásmo lesa.  

2. Voda 
Zásobování vodou  
NemEní se realizací zámEru, voda není v procesu využívána, stávající zamEstnanci využijí 
stávající sociální zázemí. Specifikace uvedená v Integrovaném povolení se nemEní, stejnE tak 
spotUeba je zachována.  
„Povoluje se odbEr podzemní vody z vlastní vrtané studny na pozemkové parcele č. 665/30 v 
k.ú. Plánice, souUadnice Ěccaě X: 110Ř4ř2, Y: Ř21ŘŘ7, číslo hydrologického poUadí 1-10-05-

0030-0-00, HGR 6310, č. vodního útvaru 63101 pro potUeby zásobování areálu chovu prasnic 
pitnou a užitkovou vodou, v tomto rozsahu:  

Qpr]m ............................  0,81 l.s-1  

Qmax. .............................  1,22 l.s-1  

max. QmEs. .............   3 150,0 m3.mEsíc-1  

Qrok ......................   25 200,0 m3.rok-1“ 

Fáze realizace zámEru 

Posuzovaný zámEr bude mít vzhledem ke svému rozsahu minimální nároky na vodní zdroje.  

Fáze provozu zámEru 

SpotUeby mycích vod jsou nevýznamné z hlediska objemu, budou zajištEny ze stávajících 
rozvod] a kapacit jedná se o jednotky litr] za den.  
 

 

 

 

 

 

Katastrální 
číslo pozemku 

Druh pozemku 

/ochrana  

 

Celková výmEra 
(m2) 

Vlastnické právo 

665/25 3 667 Ostatní plocha 
Lubská zemEdElská, a.s., Na Šíji 257, 
Luby, 339 01 Klatovy 
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3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
Elektrická energie  
Fáze výstavby  
PUi drobných stavebních pracích bude potUebná elektrická energie ĚosvEtlení, provoz 
mechanism], sváUení…ě, bude využito stávajícího napojení areálu. OdbEr není vyčíslen, není 
pUedpokládán ve významném množství.  
Fáze provozu  

Spalovací zaUízení – spotUeba hoUák] je á 75 Wh, tedy celkem 225 Wh   

Tepelná energie vytápEní a provoz pece  
Provoz vlastního zaUízení v rámci denního cyklu: 
Druhá komora 

ZahUátí druhé komory na teplotu Ř50 °C:   0,7 hodiny 

Vlastní proces spalování:     15 hodin  

ůutomatický režim po ukončení činnosti spalovací komory:  3 hodiny 

Celkem druhá komora:       18,7 hod. prov./operace  

Spalovací komora  
Provoz spalovací komory:     15 hodin  

Odhadovaná pr]mErná spotUeba plynu bEhem operace: 10 m3/hodina  

SpotUeba zemního plynu = 187 m3/ operace  

Maximální spotUeba ZP za rok =     68 255 m3/rok 

SpotUeba pohonných hmot  

Pro dopravu budou použity vlastní dopravní prostUedky, celkový objem spotUebovaných 
pohonných hmot je z hlediska posuzování vliv] na životní prostUedí nevýznamný, nebo[ 
doprava uhynulých zvíUat bude probíhat na velmi krátkou vzdálenost v rámci areálu a 

pUedmEtem odvozu mimo areál bude pouze vyprodukovaný popel. Ten v žádném pUípadE 
nebude znamenat významné nároky na dopravu k dalšímu nakládání.  
Surovinové zdroje a ostatní materiály  
Fáze Výstavby  
V tomto pUípadE bude pec umístEná v pUístavbE rampy obdélníkového tvaru s ocelovou 

nosnou konstrukcí s pultovou stUechou. StUešní krytina a opláštEní stEn bude ze sendvičových 
panel] kotvených k ocelové konstrukci. 

Lze konstatovat, že nároky na surovinové zdroje jsou málo významné.  
Fáze provozu  
Z hlediska povahy zpracovávaných látek – uhynulá prasata, l]žka z porod] z chovu na farmE. 
Jedná se o materiály kategorie II. dle klasifikace naUízení evropského parlamentu a rady (ES) 

č. 106ř/200ř. V zaUízení nebudou zpopelOovány SRM odpady.  
Zákon 541/2020 Sb., o odpadech, v aktuálním znEní uvádí v § 2 p]sobnost Zákona:  
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(2) V rozsahu, v jakém nakládání s nimi upravují jiné právní pUedpisy, jsou z p]sobnosti 
tohoto zákona vyjmuty d) mrtvá tEla zvíUat, která uhynula jiným zp]sobem než porážkou, 
včetnE zvíUat usmrcených za účelem eradikace nákazy zvíUat, která jsou odstranEna v souladu 
s naUízením Evropského parlamentu a Rady ĚESě č. 106ř/200ř).  

Nakládání s konfiskáty živočišného p]vodu vymezuje Zákon č. 166/1řřř Sb., o veterinární 
péči a o zmEnE nEkterých souvisejících zákon] Ěveterinární zákon), v aktuálním znEní.  
Dále upUesOuje nakládání NůTÍZENÍ EVROPSKÉHO PůRLůMENTU ů RůDY ĚESě č. 
1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného p]vodu a získané 
produkty, které nejsou určeny k lidské spotUebE, a o zrušení naUízení ĚESě č. 1774/2002 

ĚnaUízení o vedlejších produktech živočišného p]voduě.  
Dle tohoto naUízení se jedná o materiál Kategorie II. dle článku Ř výše uvedeného naUízení.   
NůTÍZENÍ KOMISE ĚEUě č. 142/2011, kterým se provádí naUízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 106ř/200ř o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného p]vodu 
a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotUebE, a provádí smErnice Rady ř7/7Ř/ES, 
pokud jde o určité vzorky a pUedmEty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle 

uvedené smErnice: 
Článek 6  

Neškodné odstraOování spalováním a spoluspalováním  
1. PUíslušný orgán zaručí, že spalování a spoluspalováním vedlejších produkt] živočišného 
p]vodu a získaných produkt] probíhá pouze:  

a) ve spalovacích a spoluspalovacích zaUízeních, kterým bylo udEleno povolení podle 
smErnice 2000/76/ES; nebo  
b) v pUípadE zaUízení, která nemusí mít povolení podle smErnice 2000/76/ES, ve spalovacích a 
spoluspalovacích zaUízeních, která pUíslušný orgán schválil pro účely neškodného 
odstraOování vedlejších produkt] živočišného p]vodu nebo získaných produkt] spalováním 
nebo neškodného odstraOování nebo využívání vedlejších produkt] živočišného p]vodu nebo 
získaných produkt] spoluspalováním, pokud pUedstavují odpad, a to v souladu s čl. 24 odst. 1 

písm. b) nebo c) naUízení (ES) č. 1069/2009.  

2. V souladu s čl. 24 odst. 1 písm. b) nebo c) naUízení (ES) č. 1069/2009 pUíslušný orgán 
schválí spalovací a spoluspalovací zaUízení uvedená v odst. 1 písm. b) pouze tehdy, pokud 

splOují požadavky stanovené v pUíloze III tohoto naUízení.  
3. Provozovatelé spalovacích a spoluspalovacích zaUízení musí splOovat obecné požadavky na 

spalování a spoluspalování stanovené v kapitole I pUílohy III.  
4. Provozovatelé vysokokapacitních spalovacích a spoluspalovacích zaUízení musí splOovat 
požadavky stanovené v kapitole II pUílohy III.  
5. Provozovatelé nízkokapacitních spalovacích a spoluspalovacích zaUízení musí splOovat 
požadavky stanovené v kapitole III pUílohy III. 
KAPITOLA III pUílohy III.  
NÍZKOKAPACITNÍ SPALOVACÍ A SPOLUSPALOVACÍ ZATÍZENÍ  
Spalovací a spoluspalovací zaUízení, v nichž je nakládáno pouze s vedlejšími produkty 

živočišného p]vodu a získanými produkty, o kapacitE nižší než 50 kg vedlejších produkt] 
živočišného p]vodu za hodinu nebo na šarži (nízkokapacitní zaUízení), která nemusí mít 
povolení k provozu v souladu se smErnicí 2000/76/ES, musí být:  
a) používána pouze k neškodnému odstraOování:  
i) mrtvých zvíUat ze zájmového chovu uvedených v čl. 8 písm. a) bodE iii) naUízení (ES) č. 
1069/2009 nebo  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541?text=o+odpadech#f6948168
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ii) materiál] kategorie 1 uvedených v čl. 8 písm. b), e) a f), materiál] kategorie 2 uvedených v 
článku 9 nebo materiál] kategorie 3 uvedených v článku 10 uvedeného naUízení;  
b) vybavena pomocným hoUákem, pokud jsou do nízkokapacitního zaUízení vkládány materiály 
kategorie 1 uvedené v čl. 8 písm. b) naUízení (ES) č. 1069/2009;  
c) provozována takovým zp]sobem, že z vedlejších produkt] živočišného p]vodu zbude pouze 

popel. 

ZaUízení jako takové je možné využívat ke spalování dle výše uvedených pravidel. Uhynulá 
prasata z vlastního chovu jsou za bEžných okolností dle výše uvedeného naUízení 
klasifikovány jako materiály 2. Kategorie, spalovací zaUízení je možné použít za dodržení 
všech podmínek i ke spalování materiálu Kategorie I., ten však za bEžných provozních 

okolností nebude vznikat a kromE zcela výjimečných situací jej nelze ani do budoucna 

v chovu pUedpokládat.  
Ostatní materiálové nároky  
Dále lze pUedpokládat spotUebu ochranných pom]cek, dezinfekčních prostUedk], bEžných 
nástroj] pro servis a dalších prostUedk] spojených s bEžným provozem. Tyto spotUeby 
nebudou významné z hlediska spotUeby.   

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Komunikační napojení 
Vzhledem k umístEní zámEru v rámci areálu s vybudovanými komunikacemi bude využito 
stávajících napojení beze zmEn. 
Doprava spojená s realizací  
Objem dopravy ve fázi výstavby je vzhledem k rozsahu a náročnosti posuzovaného zámEru 
nevýznamný Ědoprava stavebních materiál], doprava zaUízení, osazeníě.   
Fáze provozu 

Doprava spojená se zámErem bude probíhat z velké části po vnitropodnikových 

komunikacích. Transport živočišných tkání ke spalování bude probíhat výhradnE po 
areálových komunikacích. Doprava mimo areál je spjata zejména s odvážením popela.  
Doprava uhynulých zvíUat ke spalování je se svozem stejnými pUepravníky jako doposud.  
Doprava popela ze zaUízení k dalšímu nakládání, pUedpokládaná objem je 3-5% ze 

spalovaného množství, tedy cca 13,7 tuny za rok.  PUi pr]bEžném skladování ve vhodném 
katalogovém kontejneru bude četnost odvozu cca jednou za mEsíc.   
Další dopravní nároky jsou nevýznamné Ěservis, opravy). 

Pro dopravu budou použity vlastní dopravní prostUedky. Lze konstatovat, že zámEr svým 
provozem bude znamenat pokles dopravy spojený s  odvozem živočišných tkání z areálu. 
Tento bude nahrazen transportem popela, jenž činní cca 3-5% z celkového v současnosti 
pUepravovaného objemu vyjádUeného v tunách.   
Napojení ZP, elektUiny bude na stávající rozvody v rámci areálu.   
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5. Biologická rozmanitost  
Metodický pokyn MŽP MZP/2017/710/1řŘ5:  
PUi výkladu pojmu „biologická rozmanitost“ (biodiverzita) pro účely zákona č. 100/2001 Sb. 
je nutné vycházet z definice pojmu dle článku 2 Úmluvy o biologické rozmanitosti, podle které 
je biologická rozmanitost (biodiverzita) chápána jako variabilita všech žijících organism] 
včetnE suchozemských, moUských a jiných vodních ekosystém] a ekologických komplex], 
jejichž jsou součástí, a zahrnuje r]znorodost v rámci druh], mezi druhy i mezi ekosystémy. 
Nejedná se tedy jen o pouhý součet všech gen], druh] a ekosystém], ale spíše o variabilitu 

uvnitU a mezi nimi. 

V rámci procesu posuzování vliv] dle zákona č. 100/2001 Sb. je nutné brát v potaz zájmy 
týkající se zajištEní zachování diverzity zejména druh] a reprodukční kapacity ekosystém] vč. 
jejich vnitUních funkčních vazeb jako základního životního zdroje a zachování diverzity 
ekosystém]. 
Účelem výše uvedeného je pUispEt k zastavení úbytku biologické rozmanitosti. 

Udržitelné využívání pUírodních zdroj]  
ZámEr je umístEný v rámci stávajícího areálu. SpotUeba zemního plynu a elektrické energie je 
kompenzovaná biosekuritou, poklesem mortality v chovu vlivem zanášení nákazy.  
OvlivnEní druh] a ekosystém], jejich zábor Ěresp. zábor jejich stanoviš[ v pUípadE druh]ě 
nebo znečiš[ování zámErem 

Ekosystémy nebudou dotčené, jedná se o malé zaUízení uvnitU areálu.  
OpatUení k rozvíjení tzv. zelené a modré infrastruktury ĚnapU. propojující prvky a plochy 

zelenE s vodními plochami včetnE využití ploch objekt], zadržování a zasakování nebo 
využívání srážkové vody, aj.ě, pUíp. další opatUení k podpoUe biodiverzity. 
Není pro zámEr relevantní, cílem je biosekurita.   
Údaje o rozložení zastižených či jinak zjištEných rostlinných a živočišných druh] a vazeb mezi 
nimi vč. jejich role v zajiš[ování biologické rozmanitosti v zájmovém území včetnE identifikace 

nep]vodních invazních druh] a cest jejich šíUení, údaje o trendech výskytu tEchto druh] ĚnapU. 
zánik druh], stanovištEě, stavu dotčené chránEné části životního prostUedí ĚnapU. významného 
krajinného prvku, územního systému ekologické stability krajiny, zvláštE chránEných území, 
pUírodních park], evropsky významných lokalit, ptačích oblastí aj.ě, pUíp. další. ů to v rozsahu 
odpovídajícím dostupnosti a relevanci tEchto údaj] s ohledem na pUedpokládané vlivy 

posuzovaného zámEru. 
Jedná se o areál chovu prasat.  
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III. o výstupech 
1. Ovzduší 
Emise v etapE stavebních prací 
Nejsou pUedpokládány v zaznamenatelném množství. Jedná se jen o výstavbu v rozsahu 

rodinného domku v pUípadE potUeby lze minimalizovat negativní vlivy skrápEním za suchého 
počasí.  
Emise z provozu zámEru 

Spalovací pec pro zvíUata ze zájmového chovu   

Krematoria patUí mezi vyjmenované zdroje dle zákona 201/2012 Sb. o ochranE ovzduší, jedná 
se dle pUílohy č. 2 o: 

• PotravináUský, dUevozpracující a ostatní pr]mysl  
o 7.15 Krematoria a zaUízení k výhradnímu spalování tEl zvíUat   

6.13. Krematoria a zaUízení k výhradnímu spalování tEl zvíUat Ěkód 7.15. dle pUílohy č. 2 
zákonaě Platí i pro veterinární spalovny v pUípadE výhradního spalování tEl zvíUat a 

živočišných zbytk]. 
Emisní limity jsou stanoveny dle pUílohy č. Ř k vyhlášce 415/2012 Sb.   
 

Technická podmínka provozu  

Udržováni takové teploty ve spalovacím prostoru za posledním pUívodem vzduchu, která 
zajiš[uje termickou a oxidační destrukci všech odcházejících znečis[ujících látek ĚnejménE 
Ř50°C) s dobou setrváni spalin nejménE 2 s. 

Jedno zaUízení:   
 

Vypočtené emise  TZL NOX NO2 CO VOC Jednotka  

Roční produkce emisí  149.48 1046.35 52.32 298.96 44.84 Kg/rok 

Emise za hodinu   21.9000 153.3000 7.665 43.8000 6.5700 g/h 

Emise za sekundu 0.00608 0.04258 0.00213 0.01217 0.00183 g/s 

 

Pro zajištEní bezpečnosti výpočtu byl zvolen následující postup:  
• Pro výpočet byl zvolen provoz 10 hodin za den 365 dní v roce v plném výkonu.   
• Pro výpočet byly využity emisní limity, což znamená, že je kalkulováno s maximální 

možnou koncentrací.  
• Srovnáním emisních údaj] daných limity s namEUenými údaji je zUejmé, že skutečné 

emise budou v mnohých pUípadech významnE nižší hodnoty, než je použito pro 

výpočet. Z hlediska interpretace to znamená, že odhad byl realizován pro nejménE 
pUíznivou situaci, která však prakticky nenastane = odhad na horní mezi statistické 

bezpečnosti výpočtu.   

• Objem spalin byl pUevzat z teoretického maximálního výpočtu výrobce pro spálení 
max. 50 kg živočišných tkání a topného media pUi dodržení zdržení spalin nejménE 2 
s ve druhé komoUe, tento objem je definován jako limitní, v reálu jej nikdy není 
dosaženo.  

 

 

 
 

Tuhé znečiš[ující 
látky- TZL 

(mg/m3) 

Oxidy dusíku 
jako NO2 

(mg/m3) 

Oxid uhelnatý 

CO 

(mg/m3) 

Organické tEkavé 
látky  
VOC 

(mg/m3) 

O2R  

[%] 

 

Vztažné 
podmínky 

50 350 100 15 17 A 
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2. Odpadní vody 

Odpadní vody vznikající pUi výstavbE  
PUi výstavbE budou vznikat v minimálním množství pouze splaškové odpadní vody od 
montér] zaUízení. ZamEstnanci stavby budou využívat stávající sociální zaUízení v areálu 
stUediska.  

Odpadní vody vznikající bEhem provozu  
Splaškové vody - v rámci provozu areálu se nepočítá s navýšením počtu pracovník] ve 
stUedisku. Proto produkce splaškových odpadních vod bude nezmEnEna.   

Technologické vody – v podstatE se jedná jen o očistu nástroj], rukou, pec se nemyje. Objem 

je v litrech za den, nakládání je shodné se splaškovými vodami.  

Deš[ové vody – zaUízení bude uvnitU stávající haly, navýšení zpevnEných ploch a s tím 
spojeného odtoku deš[ových vod je vyloučeno.   

3. Odpady 
Odpady vznikající pUi realizaci zámEru 

Nakládání s odpady se Uídí zákonem č. 541/2020 Sbírky, o odpadech.   

Kategorizace odpad] v následujícím textu je provedena podle vyhlášky č. 8/2021 Sb. o 

katalogu odpad] a posuzování vlastností odpad] ĚKatalog odpad]ě.  
Kvalifikace a pUípadná kvantifikace odpad] provedená v tomto dokumentu vychází z 
rámcových úvah a míUe podrobností daných aktuální znalostí jednotlivých krok] spojených s 

realizací. Detailní upUesnEní bude k dispozici v rámci projektové dokumentace.  
Odpady z fáze výstavby 

PUi výstavbE zámEru se pUedpokládá vznik stavebních odpad] uvedených v následující 
tabulce.  

Číslo 
odpadu 

Název odpadu        Kat.  

08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštEdla nebo jiné 
nebezpečné látky 

N 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 0Ř 01 11 O 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03  DUevEné obaly  O  

15 01 04 Kovové obaly  O  

15 01 06 SmEsné obaly  O 

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly tEmito 
látkami znečištEné 

N 

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály ĚvčetnE olejových filtr] jinak 
blíže neurčenýchě. Čistící tkaniny a ochranné odEvy znečištEné 
nebezpečnými látkami  

 N 

15 02 03 ůbsorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné 
odEvy neuvedené pod číslem 15 02 02 

O 

17 01 01 Beton O 

17 01 07 SmEsi nebo oddElené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobk] neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 04 01  ME@, bronz, mosaz  O 
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Číslo 
odpadu 

Název odpadu        Kat.  

17 04 04  Zinek  O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03  O 

20 02 01  Biologicky rozložitelný odpad O 

20 03 01 SmEsný komunální odpad O 

Jednotlivá množství odpad] nebudou vzhledem k rozsahu stavby významná.  
Za odpady vzniklé pUi výstavbE je zodpovEdný stavebník, který pUípadné odpady pUedá 
oprávnEné osobE k dalšímu nakládání.  Další nakládání s odpady je Uešeno v rámci fáze 
povozu a je pro obE fáze společné.  

Odpady z provozu  

NejvýznamnEjším odpadem je popel ze spalovaných živočišných tkání, dále budou vznikat i 
další odpady spojené s provozem, jako je mazivo pant], barvy a laky pUi opravách, jejich 

množství je však nevýznamné.  
Popel je pUedáván oprávnEné osobE - 1Ř 02 03 Odpady, na jejichž sbEr a odstraOování nejsou 

kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce. UskladnEn je v uzavíratelném, 
označeném kontejneru.  

PUi nakládání s odpady v obou fázích Ěvýstavba i provoz) s nimi bude dále zacházeno podle 
jejich skutečných fyzikálnE chemických vlastností a budou tUídEny dle druh] a v zájmu jejich 
co nejvyššího využití pro recyklaci.  
V pUípadE vzniku nebezpečných odpad], budou tyto umístEny do zabezpečených nádob, či 
obal] odpovídajících povaze nebezpečné látky, tak aby bylo zamezeno úniku látek do 
okolního prostUedí a minimalizována všechna potencionální rizika. Tyto odpady budou 

pUedávány oprávnEným osobám a doklady o jejich zp]sobilosti budou skladovány dle 
pUedpis]. Manipulace s odpady bude zaznamenávána v pr]bEžné evidenci a pro nebezpečné 
odpady bude vypracováván evidenční list pro pUepravu.  
Ostatní odpady budou vytUídEné skladovány dle své povahy na místech jim určených 
zajištEných tak, aby byly chránEny pUed povEtrnostními a jinými vlivy včetnE odcizení.  
Veškeré odpady budou pUedávány oprávnEným osobám k využití nebo odstranEní a doklady o 
oprávnEnosti tEchto osob budou archivovány po dobu danou pUedpisy.  

Základní klasifikaci materiál] ke spalování poskytuje NaUízení Evropského parlamentu a rady 

ĚESě č. 106ř/200ř, tato klasifikace je východiskem pro kategorizaci odpad].  
Odpady po ukončení provozu 

Po ukončení provozu zámEru v pUípadE celkové sanace by se jednalo o obdobný odpad jako je 

uvedena pUi stavebních úpravách.  
O množstvích a druzích odpad], které by v takovém pUípadE vznikly, lze pouze spekulovat, 

proto nejsou dále specifikovány. Charakter stavby i provozu však nepUedpokládá vznik 
nebezpečných odpad] či odpad], jejichž odstranEní by bylo problematické. 
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4. Hluk, vibrace, záUení 
Hluk z výstavby  
Nejbližší chránEné venkovní prostory, chránEné venkovní prostory staveb 

Dle Zákona 25Ř/2000 Sb. o ochranE veUejného zdraví a o zmEnE nEkterých souvisejících 
zákon], v platném znEní:  
ChránEným venkovním prostorem se rozumí nezastavEné pozemky, které jsou užívány k 
rekreaci, lázeOské léčebnE rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a zemEdElských 
pozemk] a venkovních pracoviš[. ChránEným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor 

do vzdálenosti 2 m pUed částí jejich obvodového pláštE, významný z hlediska pronikání hluku 
zvenčí do chránEného vnitUního prostoru bytových dom], rodinných dom], staveb pro 
pUedškolní a školní výchovu a vzdElávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i 
funkčnE obdobných staveb. ChránEným vnitUním prostorem staveb se rozumí pobytové 
místnosti ve stavbách zaUízení pro výchovu a vzdElávání, pro zdravotní a sociální účely a ve 
funkčnE obdobných stavbách a obytné místnosti ve všech stavbách. Rekreace pro účely podle 
vEty první zahrnuje i užívání pozemku na základE vlastnického, nájemního nebo 
podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem 
nebo podnájmem bytu v nich. Co se považuje za prostor významný z hlediska pronikání hluku, 
stanoví provádEcí právní pUedpis. 
Nejbližší chránEné objekty, chránEné venkovní prostory  

• Cca 725 m jihozápadnE od zámEru na parcele číslo 626/17 je umístEný pozemek pro 

budoucí obytnou zástavbu Ěk. ú. Plánice 721476).  

• Cca 1 km jižnE od zámEru na stavební parcele číslo 318/4 je umístEn objekt k bydlení 
s číslem popisným 247 Ěk. ú. Plánice 721476). 

• Cca 1,3 km jihovýchodnE od zámEru na stavební parcele číslo 286 je umístEn objekt k 

bydlení s číslem popisným 217 Ěk. ú. Plánice 721476).  

• Cca 1,2 m východnE od zámEru na stavební parcele číslo 48 je umístEn rodinný d]m 

s číslem popisným 31 Ěk. ú. Kvasetice 687596). 

Hluková zátEž  - etapa výstavby 

Po dobu realizace výstavby lze pUedpokládat v území zvýšenou hladinu akustického výkonu 
v souvislosti s provozem stavebních stroj] pUi zemních a stavebních pracích a z dopravy, která 
bude zabezpečovat dovoz stavebních materiál].  
Hladina hluku u stavebních stroj] a zaUízení se pohybuje Ř0 - 95 dB (A) ve vzdálenosti 1 m. 
Hluk nákladních vozidel je 75 - ř0 dB ve vzdálenosti 1m. Hladina hluku se bude mEnit 
v závislosti s nasazením stavebních mechanism], jejich interakci, dobE a místE jejich 
p]sobení.  
Veškeré stavební činnosti se pUedpokládají v denní dobE v rozsahu od 7 do max. 21 hodin. 

Rozsah stavby a navržený konstrukční systém objekt] bude zajiš[ovat rychlou výstavbu.  
Hygienický limit v ekvivalentní hladinE akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti. 
Ěpro chránEný venkovní prostorě je:  
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Posuzovaná doba [hod.] Korekce  dB� 

od 6:00 do 7:00 +10 

od 7:00 do 21:00 +15 

od 21:00 do 22:00 +10 

od 22:00 do 6:00 +5 

 

Míru hluku ze stavební činnosti na nejkratší vzdálenost k nejbližším využívaným chránEným 
prostor]m je možné dle obecných postup] vypočíst z:  

L2 = L1 – 20 log (r2/r1) + Kodr. kde,  

L2 je hladina hluku Ěhladina akustického tlaku v pásmuě ve vzdálenosti r2 (m) od zdroje,  

L1 je hladina hluku Ěhladina akustického tlaku v pásmuě ve vzdálenosti r1 (m) od zdroje,  

Kodr. Je koeficient respektující odrazivost okolních ploch, v tomto pUípadE app. 2 dB   
Hladina hluku pUi použití jednoho stroje na staveništi: 

Akustický tlak v 1 m 

dB (A) 

Vzdálenost od zdroje  
m 

Akustický tlak v bodE  
dB (A) 

95 dB  10 77,0 

95 dB  20 71,0 

95 dB  30 67,5 

95 dB  40 65,0 

95 dB  50 63,0 

95 dB  60 61,5 

95 dB  70 60,0 

95 dB  80 69,0 

95 dB  90 58,0 

95 dB  100 57,0 

95 dB  150 53,5 

Jedná se o demonstrativní výpočet poklesu akustického tlaku se vzdáleností. Jak je patrné pro 
zde uvedený stroj, by bylo možné pracovat bez pUerušení od 7 do 21 hodin až ve vzdálenosti 
40 m a vyšší. PUi soubEhu dvou stroj] by byl pUíspEvek o 3 dB vyšší a na útlum by bylo tUeba 
cca 60 metr]. To lze bEhem výstavby plnit.   

Výpočet byl proveden za pUedpokladu, že by se oba stroje pohybovaly zároveO na okraji 
areálu nejblíže k posuzovanému chránEnému prostoru ve stejný čas, tedy za nejménE pUíznivé 

situace. Výpočet zde provedený vychází z pUedpokladu šíUení hluku ve volném prostoru, tedy 

za nejménE vhodných okolností. ZámEr bude bezpečnE plnit hygienické limity.  
Dočasný nár]st četnosti dopravy spojený s dopravou materiálu, odvozem zeminy, bude 
vzhledem k rozsahu úprav stUednE významný a bude znamenat nejvýznamnEjší složku hluku 

pUi výstavbE. Maximální četnosti dopravy lze pUedpokládat na úrovni cca 1 NV za den, 

celkem cca 4-5 NV za stavbu.   

 

Hluk z provozu  

Z dikce NaUízení vlády č. 272/2011 Sb. vyplývají následující limity nejvýše pUípustných 
hodnot hladiny hluku u chránEných objekt], prostor] zp]sobených provozem zdroj] hluku 
uvnitU areálu: 

06.00 – 22.00 hod.:  50 dB pro denní dobu   
22.00 – 6.00 hod.:  40 dB pro noční dobu  
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Zdrojem hluku v zaUízení jsou dva instalované plynové hoUáky s ventilátory. Dodavatel 

technologie firma Waste Spectrum z UK uvádí pro svá zaUízení:  
ůkustický výkon hoUáku je 71 dB, hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1m je 60 dB (A). 

V instalovaném zaUízení jsou instalovány dva hoUáky.  
Pro uzavUené zaUízení platí, že hoUáky jsou odstínEné konstrukcí zaUízení a celková hladina 
akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m dosahuje 57 dB (A). (Lze srovnat s tišší, vyváženou 
pračkou doma.ě Již na hranici areálu nebude provoz pece v]bec slyšitelný.  
Doprava je zanedbatelná s ohledem na vzdálenost od obcí.  
Vibrace 

Vibrace m]že pUedstavovat pr]jezd dopravních prostUedk] zásobujících stavbu. Dále je 
možno počítat se vznikem vibrací u nEkterých stavebních prací, jako jsou potUebné zemní 
práce. Výskyt bude pUevážnE krátkodobý, omezí se pouze na denní pracovní dobu a pUenos do 
nejbližší obytné zástavby se s ohledem na vzdálenost výstavby od pUípadných zdroj] vibrací 
nepUedpokládá. 
Vibrace bEhem provozu budou zejména p]sobeny dopravou. Intenzita provozu ze zámEru v 
žádném pUípadE nedosáhne hodnot, které by mohly mít nepUíznivý vliv na životní prostUedí a 
zdraví obyvatel nejbližších obytných objekt].  
ZáUení radioaktivní a elektromagnetické 

Nelze pUedpokládat žádného zdroje radioaktivního nebo elektromagnetického záUení, pouze 
v pr]bEhu výstavby je možno očekávat krátkodobé používání sváUecích zaUízení. Ultrafialové 
záUení se bude vyskytovat pouze krátkodobE po dobu montáží konstrukcí,  či  technologií   pUi  
svaUování obloukem či plamenem a pUitom budou využívány bEžné osobní ochranné 
pom]cky. PUi výstavbE nebudou použity materiály, u nichž by se účinky radioaktivního záUení 
daly očekávat. SváUení bEhem provozu bude automatické v ochranné atmosféUe.  

5. Rizika havárií  
Technické Uešení stavby zabezpečuje základní prvky ochrany povrchových a podzemních vod.  
Možnost vzniku havarijních stav] výraznE snižuje dodržování regulativ spojených 
s pracovními pUedpisy, kázní. Pro manipulaci s látkami ve výrobním procesu, nakládáním 
s nebezpečnými odpady jsou zpracovány provozní Uády a plány pro pUípad havárie.  
Riziko havárie nelze vyloučit ani pUi provozu dopravních prostUedk], kde hrozí únik ropných 
látek.  
Riziko rozsáhlejšího poškození složek životního prostUedí či ohrožení zdraví obyvatelstva 

vlivem provozu zámEru nepUichází v úvahu ani v pUípadE mimoUádné události.  Vždy existuje 

možnost účinného sanačního zásahu.  
Za hlavní riziko lze označit – únik zemního plynu s explozí – tomu je zabránEno všemi 
dostupnými prostUedky včetnE pravidelných revizí.  
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ  
I. PUehled nejvýznamnEjších environmetálních charakteristik dotčeného 

území se zvláštním zUetelem na jeho ekologickou citlivost 

Jedná se o území pUedstavováno farmou chovu prasat, pec je umístEna uvnitU areálu na 
zpevnEných plochách.  

ChránEná území, ochranná pásma 

- Posuzovaná lokalita a její okolí nejsou součástí chránEné oblasti pUirozené akumulace 

vod (CHOPAV).   

- ZámEr není umístEn v ochranných pásmech vodních zdroj].  
- PUímé dotčení lesních pozemk] se nepUedpokládá, zámEr nezasahuje do ochranného 

pásma lesa.      

- ZámEr není součástí prvk] ÚSES.  
- Lokalita a její širší okolí nejsou zranitelnou oblastí podle NaUízení vlády 262/2012 Sb. o 

stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. 

- ZámEr neznamená zábor ze zemEdElského p]dního fondu.   
ZvláštE chránEná území 
Zákon č. 114/1řř2 Sb., v platném znEní, § 14 upravuje kategorie zvláštE chránEných území 
Ěnárodní parky, chránEné krajinné oblasti, národní pUírodní rezervace, pUírodní rezervace, 

národní pUírodní památky, pUírodní památkyě – posuzovaný zámEr není v interakci. 
Evropsky významné lokality a ptačí oblasti  
Evropsky významné lokality dle § 45 a – c zák. č. 21Ř/2004 Sb., jenž jsou zahrnuty do 

národního seznamu tEchto lokalit podle § 45a ve smyslu pUíloh NV č. 132/2005 Sb. nebo 

vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona. – posuzovaný zámEr není v interakci.  
ChránEná území dle zákona 44/198Ř  o ochranE a využití nerostného bohatství Ěhorní zákoně, 
v aktuálním znEní – posuzovaný zámEr není v interakci.   
Území historického, kulturního nebo archeologického významu - pravEké nálezy na území 
nejsou dosud známy, nelze je však jednoznačnE vyloučit. 
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II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostUedí v dotčeném 
území, které budou pravdEpodobnE významnE ovlivnEny 

 

1. Ovzduší a klima 

Klimatické faktory 

V ČR se vyskytují tUi klimatické oblasti: teplá, mírnE teplá a chladná. Danou oblast m]žeme 
podle klasifikace E.Quitta zaUadit do oblasti MT3 - charakteristické pro tuto oblast je krátké 

léto, mírné až mírnE chladné, suché až mírnE suché léto, pUechodné období, normální až 
dlouhá, mírné jaro a mírný podzim. Zima je normálnE dlouhá, mírná až mírnE chladná, suchá 
až mírnE suchá, normální až krátké trvání snEhové pokrývky.    

  

Klimatické ukazatele oblasti MT3 Pr]mErné hodnoty za rok 

Počet letních dn] 20-30 

Počet dn] s pr]mErnou teplotou 10 °C a více 120-140 

Počet mrazivých dn] 130-160 

Počet ledových dn] 40-50 

Pr]mErná teplota v lednu -3 °C až -4 °C 

Pr]mErná teplota v červenci 16 °C až 17 °C 

Pr]mErná teplota v dubnu 6 °C až 7 °C 

Pr]mErná teplota v Uíjnu 6 °C až 7 °C 

Pr]m. poč. dn] se srážkami 1 mm a více 110-120 [mm] 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 350-450 [mm] 

Srážkový úhrn v zimním období 250-300 [mm] 

Počet dn] se snEhovou pokrývkou 60-100 

Počet zamračených dn] v roce 120-150 

Počet jasných dn] v roce 40-50 

 

Emisní pozadí  
Koncentrace v jednotlivých sledovaných bodech – pEtileté klouzavé pr]mEry 2015 - 2019 

NO2 [µg.m-3] 
roční pr]mErná koncentrace 

SO2 [µg.m-3] 4. nejvyšší hodnota 24 hodinové 
pr]mErné koncentrace v kalendáUním roce 
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PM10 [µg.m-3] 
roční pr]mErná koncentrace 

PM10_M36 [µg.m-3] 
36. nejvyšší hodnota 24 hodinové pr]mErné 

koncentrace v kalendáUním roce 

  
PM2,5 [µg.m-3] 

roční pr]mErná koncentrace 
Benzen [µg.m-3] 

roční pr]mErná koncentrace 

  
Benzo[a]pyren [mg.m-3] 
roční pr]mErná koncentrace  

  

 

Dle podklad] se jedná o lokalitu nadpr]mErnou kvalitou ovzduší v rámci ČR. ZámEr jako 
takový ovlivní emisní pozadí v lokalitE plnE akceptovatelnou mErou.  
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2. Voda 
Povrchové vody 

Název povodí: Labe 

Číslo hydrologického poUadí: 1-10-05 

Hydrologické povodí 3. Uádu: Úslava 

Číslo hydrologického poUadí: 1-10-05-0030-0-00 

Název toku: Úslava 

Plocha povodí od pramene k závErnému profilu: 40,801 km2 

 

Podzemní vody 

Útvary podzemních vod základní vrstvy 

ID útvaru: 63101  

Název útvaru: Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a 
Úhlavy  

Plocha útvaru, km2: 5 833,85  

ID hydrogeologického rajonu: 6310  

Název hydrogeologického rajonu: Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a 
Úhlavy  

Vrstva: základní vrstva  

Horizont: 2  

Dílčí povodí ČR: Horní Vltava  

Oblast povodí: Labe  

Správce povodí: Povodí Vltavy, státní podnik 

ZámEr leží mimo ochranná pásma vodních zdroj].  
Plánovanou realizací nedojde k zásahu do hydrogeologické situace v lokalitE pUi dodržení 
dostupných opatUení.  

3. P]da  
Oblast patUí dle Taxonomické Klasifikace Systému P]d ĚTKSPě mezi KambizemE kyselá.   

ZámEr neznamená zábor ze zemEdElského p]dního fondu, viz pUíslušná kapitola.   

PUímé dotčení lesních pozemk] se nepUedpokládá, zámEr nezasahuje do ochranného pásma 

lesa, nerozšiUuje však zastavEné území.  

4. Horninové prostUedí a pUírodní zdroje 
Z hlediska geomorfologického členEní území České republiky náleží Uešené území:  

Systém:     Hercynský  

Provincie                        Česká vysočina 

Subprovience                  Česko-moravská soustava  

Oblast                             StUedočeská pahorkatina 

Celek                              Blatenská pahorkatina  

Pocelek                          Nepomucká vrchovina  

Okrsek:    Plánická vrchovina 

Blatenská pahorkatina je geomorfologický celek v jihozápadní části StUedočeské pahorkatiny. 

Rozkládá se na ploše 1 047 km² na pomezí stUedních, západních a jižních Čech.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Geomorfologick%C3%BD_celek
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%A1_pahorkatina
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88sk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jiho%C4%8Desk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
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Jedná se o členitou pahorkatinu v povodí Otavy, Lomnice a Úslavy se stUední nadmoUskou 

výškou 509 m. PUevažujícími horninami jsou granity stUedočeského plutonu a moldanubické 

horniny.  

Blatenská pahorkatina se dále dElí na dva podcelky:  

• Horaž@ovická pahorkatina – nejvyšší vrchol – HUeben – 597 m 

• Nepomucká vrchovina – nejvyšší vrchol – Drkolná – 729 m 

 [http://cs.wikipedia.org/wiki/Blatenská_pahorkatina]  

Radioaktivita  

PUevažující kategorie radonového rizika z geologického podlaží v oblasti je nízká až stUední.     
PUírodní zdroje  

Na dotčeném pozemku se nenachází surovinové zdroje, dobývací prostory, chránEná 
ložisková území, poddolovaná území ani sesuvy, respektive jiné nebezpečné svahové 
deformace (poruchy, odvaly apod.). 

5. Fauna a flóra 
ProstUedí bylo již v minulosti významnE zasaženo lidskou činností, jedná se o areál chovu 
prasat.   

ůreál v současné dobE tvoUí pUevážnE zpevnEné a zastavEné plochy. Omezené plochy na 
prostranství mimo zpevnEné cesty zabírají kulturní trávníky. Okolo areálu jsou již 
v současnosti i lesní pozemky.   

ŠetUením nebyl zjištEn výskyt chránEných rostlin na území realizovaného zámEru.  
Místním kvalitativním šetUením byly zjištEny pUedevším druhy fauny vázané na blízkost sídel, 
zahrad a polí. BEhem místního šetUení nebyl zjištEn výskyt zvláštE chránEných druh] 
živočich].  

6. Ekosystémy a chránEná území  
Maloplošná, velkoplošná chránEná území  
Zájmové území posuzované výstavby se nenachází na území ani v ochranném pásmu Národní 
pUírodní památky, Národní pUírodní rezervace, PUírodní památky, PUírodní rezervace, 
ChránEné krajinné oblasti, Národního parku.   

Evropsky významné lokality, ptačí oblasti  
Zájmové území posuzované rekonstrukce není v pUímém kontaktu ani v územní kolizi s 

nEkterou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c zák. č. 21Ř/2004 Sb., která je 
zahrnuta do národního seznamu tEchto lokalit podle § 45a ve smyslu pUíloh NV č. 318/2013 

Sb. nebo vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona.   
Územní systémy ekologické stability   

Územní systém ekologické stability Ědále ÚSESě je vybraná soustava ekologicky stabilnEjších 
částí krajiny, účelnE rozmístEných podle funkčních a prostorových kritérií – tj. podle 

rozmanitosti potenciálních pUírodních ekosystém] v Uešeném území, na základE jejich 
prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametr] Ěminimální plochy biocenter, 

maximální délky biokoridor] a minimální nutné šíUkyě, dle aktuálního stavu krajiny a 

společenských limit] a zámEr] určujících současné a perspektivní možnosti kompletování 
uceleného systému ĚMíchal I., 1994). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pahorkatina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Otava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lomnice_(%C5%99eka)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Aslava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/M
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hornina
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDula
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pluton
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moldanubikum
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hora%C5%BE%C4%8Fovick%C3%A1_pahorkatina&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C5%99eben_(Blatensk%C3%A1_vrchovina)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nepomuck%C3%A1_vrchovina&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Drkoln%C3%A1&action=edit&redlink=1
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Dle zákona č. 114/1řř2 Sb. o ochranE pUírody a krajiny v platném znEní je územní systém 
ekologické stability krajiny vzájemnE propojený soubor pUirozených i pozmEnEných, avšak 
pUírodE blízkých ekosystém], které udržují pUírodní rovnováhu. 
ObecnE lze pUedpokládat, že prvky ÚSES jsou dostatečnE vzdáleny a nebudou realizací 
zámEru dotčeny ačkoliv zámEr leží v rámci nadregionálního biokoridoru. Jedná se o 
udržovaný trávník v areálu, malou plochu.   

7. Krajina 
ZaUazení krajiny dle typologické klasifikace:  

 

Dle typologické klasifikace krajiny leží posuzovaný zámEr:   
I. Typologická Uada podle charakteru osídlení krajiny  

(členEní vychází z období, kdy se krajina stala sídelní, tj. človEkem osvojená) 
5 – Krajiny pozdní stUedovEké kolonizace (19,83 % území ČRě 

II. Typologická Uada podle využití krajiny  

(členEní vychází z charakteristik současného využívání území)  
M – LesozemEdElské krajiny ĚtvoUí 52,33 % ploch ČRě 

III. Typologická Uada podle reliéfu krajiny 

(členEní vychází výhradnE z charakteristik reliéfu) 

2 – Krajiny bEžných pahorkatin a vrchovin Hercynika (51,34 % území ČRě 
Krajina již vykazuje silný antropogenní charakter.  
Vzácnost typ] krajin v ČR ĚTypologie České krajiny MŽPě  
Všechny typy krajiny mají pUírodní, kulturní nebo historickou hodnotu. Krajinu nelze 

apriori členit na krásnou či škaredou, cennou či bezcennou. Společensky pUijatelné je 

členEní typ] krajin z hlediska jejich vzácnosti Ějedinečnostiě v rámci ČR a stUední Evropy 

na:  

• Typ unikátní, který je potUeba chránit pUísnE ve všech aspektech, 

• typ význačný, který je potUeba chránit pUísnE ve všech zachovaných aspektech, 
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• typ bEžný, který je potUeba chránit alespoO v jedné reprezentativní lokalitE v ČR  
Lokalitu a její okolí lze zaUadit mezi bEžné typy krajin, nebo[ nepatUí mezi vyjmenované 
unikátní a význačné krajinné typy.  

 

Významné krajinné prvky - jiným typem území se zvýšenou ochranou pUírodních hodnot 
jsou tzv. významné krajinné prvky ĚVKP). VKP se sice neUadí mezi ZCHÚ, oproti zbytku 
krajiny mají ale pUeci jenom zvýšenou právní ochranu. Co se pod pojmem VKP rozumí, 
definuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochranE pUírody a krajiny: 

VKP jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváUí její 
typický vzhled nebo pUispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy 

rašeliništE, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části pUírody, které 
zaregistruje podle § 6 orgán ochrany pUírody jako VKP,… Posuzovaný zámEr není v pUímé 
interakci s VKP.  

8. Obyvatelstvo  
Nejbližší obytná zástavba od zámEru diskutována v kapitolách dUíve, kde je i analyzován vliv 

na jednotlivé složky životního prostUedí.  
MEsto Plánice (nEmecky Planitzě se nachází v PlzeOském kraji, okres Klatovy, ve výšce 5ř7 
metr] nad moUem, 12 km východnE od mEsta Klatovy. Na polohu, v níž bylo mEsto založeno, 
upomíná také samotný název mEsta, označuje planinu či náhorní plošinu. Žije zde pUibližnE 
1 700 obyvatel. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Plánice 

 

[https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-

uzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__556955#]  

Stav obyvatel dle ČSÚ – Plánice:  

 

9. Hmotný majetek 

Dotčen je jen majetek Oznamovatele.  

10. Kulturní památky  
V rámci drobných zemních prací se nepUedpokládají archeologické nálezy. Pokud by se pUi 
zemních pracích objevily, je povinností provádEjící firmy zabezpečit nález a pUivolat 
pracovníky archeologického ústavu. 
 

 

 

 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88sk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Klatovy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klatovy
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D.  KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIV¥ 
ZÁMDRU NA VETEJND ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTTEDÍ 

I. Charakteristika možných vliv] a odhad jejich velikosti a významnosti Ěz 
hlediska pravdEpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnostiě 
Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro človEka, tak i životní 
prostUedí. Zvyšující se míra zdravotních i ekologických rizik se m]že následnE projevit 

v poklesu odolnosti organismu. 

Cílem ochrany životního prostUedí a zdraví je nalezení takového vyrovnaného systému 
životního prostUedí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný rozvoj 

antropogenních aktivit, kvality životního prostUedí a kvality života a zdraví. 

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetnE sociálnE ekonomických vliv]  
Zatížení obyvatelstva hlukem, emisemi z provozu a dalšími faktory jsou diskutovány 

v pUíslušných kapitolách dále.  
Narušení faktoru pohody nelze pUedpokládat. Turistických tras se zámEr pUímo nedotýká.  
ZámEr znamená zlepšení chovu prasat, sociálnE ekonomické vlivy má nehodnotitelné.  

2. Vlivy na ovzduší a klima 

Emise z výstavby 

Jedná se o emise z dopravy stavebních materiál] a technologií a emise prachu ze 

stavebních prací. Jde o zvýšení pUechodné, omezené velmi krátkou dobou výstavby, která 
bude maximálnE zkrácena vhodnou organizací celé realizace. P]sobení tEchto vliv] 
potrvá maximálnE nEkolik týdn] bEhem hrubých stavebních prací. Vzhledem k vysoké 
účinnosti možných opatUení, vzdálenosti a rozsahu zámEru se jedná o vliv málo 
významný.  
Emise spojené provozem dopravních prostUedk] pUi výstavbE lze považovat za málo 

významný vliv.   
Emise z provozu  

Vybrané chemické látky ve vztahu k realizovanému zámEru z hlediska posouzení 
produkce emisí do ovzduší (zdroj www.irz.cz )  

Oxid siUičitý - SO2  

Oxid siUičitý je bezbarvý štiplavý plyn s teplotou varu -10,2ºC. Je nehoUlavý a rozpouští 
se ve vodE za vzniku kyselého roztoku, pUičemž jeho rozpustnost je silnE závislá na 
teplotE: pUi 20ºC činí 113 g.l-1, zatímco pUi 0ºC již 228 g.l-1.  

Dopady na životní prostUedí - Oxid siUičitý m]že zp]sobovat širokou škálu negativních 
dopad] jak na životní prostUedí, tak na zdraví človEka. BEhem určité doby v ovzduší 
pUechází fotochemickou nebo katalytickou reakcí na oxid sírový, který je hydratován 
vzdušnou vlhkostí na aerosol kyseliny sírové. Rychlost oxidace závisí na povEtrnostních 
podmínkách, teplotE, slunečním svitu, pUítomnosti katalyzujících částic atd. BEžnE se 

bEhem jedné hodiny odstraní 0,1 až 2% pUítomného SO2. Kyselina sírová m]že reagovat 
s alkalickými částicemi prašného aerosolu za vzniku síran]. Sírany se postupnE usazují na 
zemský povrch nebo jsou z ovzduší vymývány srážkami. PUi nedostatku alkalických 
částic v ovzduší dochází k okyselení srážkových vod až na pH < 4. Tímto zp]sobem 
oxidy síry společnE s oxidy dusíku tvoUí takzvané kyselé deštE. Ty pak mohou být vEtrem 

transportovány na velké vzdálenosti a zp]sobit značná poškození lesních porost] 
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i pr]myslových plodin, uvolOují z p]dy kovové ionty, poškozují mikroorganismy, 
znehodnocují vodu a mohou zp]sobit úhyn ryb. Oxidy síry byly také podstatnou pUíčinou 

vzniku tzv. smogu „londýnského typu“. Kyselé deštE také poškozují stavby tím, že 
postupnE pUi delších expozicích rozpouštEjí nEkteré druhy zdiva. 

Dopady na zdraví človEka, rizika - PUi bEžných koncentracích kolem 0,1 mg.m-3 oxid 

siUičitý dráždí oči a horní cesty dýchací. PUi koncentraci 0,25 mg.m-3 dochází ke zvýšení 
respirační nemocnosti u citlivých dospElých i dEtí. Koncentrace 0,5 mg.m-3 vede 

k vzestupu úmrtnosti u starých chronicky nemocných lidí. VýznamnE ohroženou 
skupinou lidí jsou pUedevším astmatici, kteUí bývají na p]sobení oxid] síry velmi citliví. 
PUi kontaktu s vyššími koncentracemi oxidu siUičitého ĚSO2ě dochází u exponované osoby 

zejména k následujícím konkrétním projev]m: poškození očí; poškození dýchacích 
orgán] Ěkašlání, ztížení dechuě; pUi velmi vysokých koncentracích tvorba tekutiny 

v plicích Ěedémě. 
Opakovaná expozice zp]sobuje ztrátu čichu, bolesti hlavy, nevolnost a závratE.  
V České republice platí pro koncentrace oxid] síry následující limity v ovzduší 
pracoviš[: pro oxid siUičitý: PEL – 5 mg.m-3, NPK – P – 10 mg.m-3. 

Oxid dusičitý - NO2 Ěsoučást emisí oxid] dusíkuě  
NO2 patUí mezi oxidy dusíku, z hlediska emisního se zUídka vyskytuje osamocený, mezi 
nejčastEji se vyskytující patUí: oxid dusnatý ĚNO, bezbarvý plyn bez zápachuě a oxid 
dusičitý ĚNO2, červenohnEdý plyn štiplavého zápachuě. Dále do této skupiny patUí oxid 
dusitý ĚN2O3), tetraoxid dusíku ĚN2O4ě a oxid dusičitý (N2O5ě. Další oxidy dusíku se 
vyskytují v menších množstvích a nepUedstavují významné riziko. Hustotami jsou oba 

nejvýznamnEjší oxidy dusíku srovnatelné se vzduchem. 

Dopady na životní prostUedí - Dusík jako takový je biogenní prvek, to znamená, že je 
v pUimEUeném množství nezbytný pro r]st rostlin. Je bEžnou praxí, že je dodáván do p]dy 
ve formE r]zných hnojiv pro podporu r]stu plodin. Na druhou stranu ale oxidy dusíku 
jako NO a NO2 ve vyšších koncentracích rostliny poškozují a mohou zp]sobit jejich vEtší 
náchylnost k negativním vliv]m okolí jako je mráz či plísnE. Oxid dusičitý je společnE 
s oxidy síry součástí takzvaných kyselých deš[], které mají negativní vliv napUíklad na 
vegetaci a stavby a dále okyselují vodní plochy a toky. D]vodem je fakt, že oxidy dusíku 
v ovzduší postupnE pUecházejí na kyselinu dusičnou, která reaguje s prachovými 
částicemi a napUíklad s oxidy hoUčíku a vápníku či s amoniakem za vzniku tuhých částic, 
které jsou z atmosféry odstraOovány jednak sedimentací a jednak vymýváním srážkovou 

činností. Je tUeba zd]raznit, že množství dusíku, které se atmosférickou depozicí dostává 
do p]d, již není zanedbatelné ve srovnání s množstvím pocházejícím z pr]myslových 
hnojiv. Dusičnanové ionty, které jsou potom v zeminách a vodách pUítomny, sice p]sobí 
pUíznivE na r]st rostlin, avšak pUi vyšších koncentracích m]že docházet i k úhynu ryb a 

nežádoucímu nár]stu vodních rostlin (tzv. eutrofizace vod).  

Oxid dusičitý ĚNO2ě společnE s kyslíkem a tEkavými organickými látkami ĚVOCě 
pUispívá k tvorbE pUízemního ozonu a vzniku tzv. fotochemického smogu. Vysoké 
koncentrace pUízemního ozonu poškozují živé rostliny včetnE mnohých zemEdElských 
plodin.  

Oxid dusnatý ĚNOě je také jedním ze skleníkových plyn]. Kumuluje se v atmosféUe a 
společnE s ostatními skleníkovými plyny absorbuje infračervené záUení zemského 
povrchu, které by jinak uniklo do vesmírného prostoru, a pUispívá tak ke vzniku tzv. 

skleníkového efektu a následnE ke globálnímu oteplování planety.  
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Jelikož atmosférická depozice je zdrojem dusíku i pro povrchové vody, je nutné 
o oxidech dusíku uvažovat i jako o látkách, které se mohou pUenesenE promítnout do 
parametru „celkový dusík“, který má vliv zejména na vznik tzv. eutrofizace vod. 

Dopady na zdraví človEka, rizika - Oxidy dusíku mohou negativnE p]sobit na zdraví 
človEka pUedevším ve vyšších koncentracích, které se ovšem bEžnE v ovzduší 
nevyskytují. Vdechování vysokých koncentrací, nebo dokonce čistých plyn], ovšem vede 
k závažným zdravotním potížím a m]že zp]sobit i smrt. PUedpokládá se, že se oxidy 
dusíku váží na krevní barvivo a zhoršují tak pUenos kyslíku z plic do tkání. NEkteré 
náznaky ukazují, že oxidy dusíku mají určitou roli i pUi vzniku nádorových onemocnEní. 
Vdechování vyšších koncentrací oxid] dusíku dráždí dýchací cesty.  
V České republice platí pro koncentrace oxid] dusíku (s výjimkou oxidu dusného) 

následující limity v ovzduší pracoviš[: PEL – 10 mg.m-3, NPK – P – 20 mg.m-3. 

Oxid uhelnatý – CO 

Oxid uhelnatý je hoUlavý a prudce jedovatý bezbarvý plyn (teplota varu činí -1ř2ºCě bez 
zápachu, který je hlavním produktem nedokonalého spalování materiál] s obsahem 

uhlíku. 
Dopady na životní prostUedí - Oxid uhelnatý v atmosféUe reaguje fotochemickými 

reakcemi s jinými látkami, zejména s hydroxylovým radikálem, čímž se rozkládá, avšak 
na druhou stranu tyto reakce zvyšují koncentrace methanu a pUedevším škodlivého 
pUízemního ozonu v ovzduší Ěfotochemický smogě. Konečným produktem reakcí oxidu 
uhelnatého je oxid uhličitý. Doba setrvání oxidu uhelnatého v ovzduší se odhaduje na 

36 – 110 dní. V konečném d]sledku je možné oxid uhelnatý díky jeho pUemEnE na oxid 

uhličitý označit rovnEž jako skleníkový plyn Ětedy plyn pUispívající k intenzifikaci 

skleníkového efektu a následnE k oteplování planetyě. 
Dopady na zdraví človEka, rizika - Oxid uhelnatý vstupuje vdechováním Ěplicními 
sklípkyě do krevního obEhu, kde se váže na krevní barvivo hemoglobin silnEji než kyslík, 
který má být prostUednictvím hemoglobinu transportován organismem do orgán] a tkání. 
Malé koncentrace oxidu uhelnatého, které se mohou vyskytovat i bEžnE v ovzduší 
napUíklad ve mEstech, mohou zp]sobit vážné zdravotní potíže zejména lidem trpícím 
kardiovaskulárními chorobami (angina pectoris). Delší expozice zvýšeným koncentracím 
oxidu uhelnatého ĚŤ100 mg.m-3) v ovzduší m]že i zdravým lidem pUinášet r]zné potíže 
jako sníženou pracovní výkonnost, sníženou manuální zručnost, zhoršenou schopnost 

studia a potíže s vykonáváním složitEjších úkol]. V tEhotenství m]že expozice malým 
dávkám oxidu uhličitého zp]sobit nižší porodní váhu novorozence. 
PUi vyšších koncentracích, které se však v ovzduší bEžnE nevyskytují, je oxid uhelnatý 
pUímo jedovatý. Otrava se projevuje hnEdočerveným zabarvením k]že, následuje kóma, 

kUeče a smrt.  

V České republice platí pro koncentrace oxidu uhelnatého následující limity v ovzduší 
pracoviš[: PEL - 30 mg.m-3, NPK – P - 150 mg.m-3. 

Organické látky – OL 

Jedná se o širokou skupinu r]znorodých látek, u kterých není možné uvést žádný 
konkrétní pUíklad reprezentativní látky. Nemethanové tEkavé organické sloučeniny jsou 
tEkavé chemické látky Ěmimo methanuě, které je možno definovat jako sloučeniny uhlíku 
s výjimkou CO, CO2, H2CO3, karbid] kov], uhličitan] kov] a uhličitanu amonného. Za 
tEkavé látky označujeme takové látky, které vykazují tlak par vyšší než 133,3 Pa pUi 
20ºC, což zhruba odpovídá jejich teplotE varu pod 150ºC. Jsou pUevážnE bezbarvé, 
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nEkteré silnE zapáchají Ěaromátyě, jiné jsou bez zápachu. Látky NMVOC tvoUí obecnE 
následující chemické skupiny: alkoholy, aldehydy, alkany, aromáty, ketony a 

halogenované deriváty tEchto látek. NEkteré jsou známé pod triviálními označeními 
„Uedidla“, „rozpouštEdla“ a pod. 
Dopady na životní prostUedí – Nemethanové tEkavé organické sloučeniny uvolnEné do 
životního prostUedí mohou kontaminovat p]dy, zásoby podzemní vody a pUedevším 
ovzduší.  
Mnohé z této široké skupiny látek se podílejí na reakcích, napUíklad s oxidy dusíku za 
slunečního svitu Ěfotochemické reakceě, které podmiOují vznik škodlivého pUízemního 

ozonu Ěfotochemický smogě. PUízemní ozon má negativní vliv na zdraví človEka a je 
problémem zejména ve velkých mEstech. M]že také ohrozit mnohé zemEdElské plodiny. 
Dopady na zdraví človEka, rizika – Jedná se o širokou škálu r]znorodých látek. Proto 

jsou i jejich zdravotní dopady velmi r]znorodé. Zmínit lze jak negativní vlivy spojené 
s pUímým p]sobením na zdraví človEka a živočich], tak další rizika spojená 
s dlouhodobEjším vdechováním nEkterých látek jako je podráždEní smyslových orgán], 
bolest hlavy, ztráta koordinace, poškození jater, ledvin nebo centrálního nervového 
systému. NEkteré z nich jsou podezUelé nebo prokázané karcinogeny ĚnapUíklad benzen).  

CelkovE lze z hlediska životního prostUedí tuto velmi obsáhlou skupinu látek obtížnE 
specifikovat. ZaUazujeme sem jak látky témEU neškodné, tak i látky, které pUi delší 
expozici mohou vážnE ohrozit zdraví človEka Ěaromátyě nebo negativnE p]sobit na složky 
životního prostUedí Ěchlorované derivátyě. Závažným d]sledkem je jejich podíl na vzniku 
pUízemního ozonu. 

Tuhé znečiš[ující látky jako PM10 

ůtmosférický aerosol je všudypUítomnou složkou atmosféry ZemE. Je definován jako 
soubor tuhých, kapalných nebo smEsných částic o velikosti v rozsahu 1 nm – 100 µm. 
VýznamnE se podílí na d]ležitých atmosférických dEjích, jako je vznik srážek a teplotní 
bilance ZemE. Z hlediska zdravotního p]sobení atmosférického aerosolu na človEka byly 
definovány velikostní skupiny aerosolu označované jako PMx ĚParticulate Matterě, které 
obsahují částice o velikosti menší než x µm. BEžnE se rozlišují PM10, PM2,5 a PM1,0.  

Dopady na životní prostUedí - Z ovzduší se aerosol dostává do ostatních složek životního 
prostUedí pomocí suché nebo mokré atmosférické depozice. V principu platí, že čím 
menší pr]mEr částice má, tím déle z]stane v ovzduší. Částice o velikosti pUes 10 µm 
sedimentují na zemský povrch v pr]bEhu nEkolika hodin, zatímco částice nejjemnEjší 
Ěmenší než 1 µmě mohou v atmosféUe setrvávat týdny, než jsou mokrou depozicí 
odstranEny. Částice jemného a hrubého aerosolu mají odlišné složení. Materiál zemské 
k]ry Ěčástice p]d, zvEtraných hornin a minerál], prachě a bioaerosol tvoUí vEtšinu 
hmotnosti hrubého aerosolu, zatímco jemný aerosol je tvoUen hlavnE sírany, amonnými 
solemi, organickým a elementárním uhlíkem a nEkterými kovy. Dusičnany jsou 
významnou složkou jak hrubého, tak jemného aerosolu. Prašný aerosol m]že také sloužit 

jako absorpční medium pro tEkavé organické látky. Aerosol m]že p]sobit na organismy 
mechanicky zaprášením. Zaprášení list] rostlin snižuje jejich aktivní plochu, u živočich] 
prach vstupuje do dýchacích cest. Dalším problémem je toxické p]sobení látek 
obsažených v aerosolu. Pevné částice v atmosféUe ovlivOují energetickou bilanci ZemE, 

protože rozptylují sluneční záUení zpEt do prostoru. Podnebí ovlivOují tyto částice také 
svým účinkem na tvorbu oblak]. Jsou-li pUi tvorbE oblak] pUítomny pevné částice ve 
velkém množství, bude výsledný oblak sestávat z velkého množství menších kapek. 
Takový oblak bude odrážet sluneční záUení mnohem více, než oblak sestávající z částic 

vEtších. Vlivy na klima se však projevují spíše v regionálním mEUítku. 
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Dopady na zdraví človEka, rizika – Částice atmosférického aerosolu se usazují 
v dýchacích cestách. Místo záchytu závisí na jejich velikosti. VEtší částice se zachycují 
na chloupcích v nose a nezp]sobují vEtší potíže. Částice menší než 10 µm ĚPM10) se 

mohou usazovat v pr]duškách a zp]sobovat zdravotní problémy. Částice menší než 1 µm 
mohou vstupovat pUímo do plicních sklípk], proto jsou tyto částice nejnebezpečnEjší. 
Částice navíc často obsahují adsorbované karcinogenní sloučeniny. Inhalace PM10 

poškozuje hlavnE kardiovaskulární a plicní systém. Dlouhodobá expozice snižuje délku 

dožití a zvyšuje kojeneckou úmrtnost. M]že zp]sobovat chronickou bronchitidu a 

chronické plicní choroby. Toxicky p]sobí chemické látky obsažené v aerosolu (sírany, 

amonné ionty…ě. V d]sledku adsorpce organických látek s mutagenními a 
karcinogenními účinky m]že expozice PM10 zp]sobovat rakovinu plic. 

V pUíloze Rozptylová studie jsou provedena srovnání imisních pUíspEvk] jednotlivých 
posuzovaných substancí z provozu zaUízení k celkovému imisnímu pozadí, zde uvádím 
slovní komentáU.  
Emise SO2, NOx, NO2, CO 

Zpracované modelové vyhodnocení imisního pozadí v jednotlivých bodech pUedpokládá 
bezproblémové splnEní imisních limit]. Samotný zámEr bude u obytné zástavby pUispívat 

k imisním limit]m velmi malou mErou.  ZmEna imisní situace u obytné zástavby 

zp]sobená realizací zámEru nebude zaznamenatelná lidskými receptory a je i pod úrovní 
chyby bEžných mEUících pUístroj].  
Organické látky  

Jedná se látky vzniklé pUi spalování, či uvolnEné bEhem spalování – tepelná degradace 

paliva. Určité množství vyšších organických látek m]že vznikat novE i rekombinací 
produkt] teplené degradace. Obdobné látky jsou bEžné i pUi spalování organických látek 
v bEžných topeništích, zde je jejich počet dále významnE snížen použitím druhé komory.   

ZmEna imisní situace u obytné zástavby zp]sobená realizací zámEru nebude 
zaznamenatelná lidskými receptory, bEžnými mEUicími pUístroji. PUekročení limit] daných 
zákony z hlediska zdravotních rizik, či zápachu nelze pUedpokládat ani za extrémních 
rozptylových podmínek.  
Poznámka: imisní pozadí OL není sledováno v síti mEUících stanic CHMU.  

PM10 

PM10 - jedná se látky vzniklé pUi spalování, či uvolnEné bEhem spalování – sloučeniny na 
bázi uhlíku, síry, či dusíku. Jedná se o bEžné sloučeniny.    
ZmEna imisní situace u obytné zástavby zp]sobená realizací zámEru nebude 
zaznamenatelná lidskými receptory, ani bEžnými mEUicími pUístroji. S nejvyšší 
pravdEpodobností zámEr nezvýší ani četnost povolených pUekročení denního limitu, které 
je v rámci zákonných mezí.   
Shrnutí  
Provozem zámEru budou do ovzduší unikat látky ze spalování zemního plynu a 

živočišných tkání. Bilance jsou součástí rozptylové studie a v rámci bilancování výstup] 
z technologie.  Rozptylová studie prokazuje, že v rámci platných imisních limit] nedojde 
k ovlivnEní blízkého okolí. V rámci povozu budou provádEna pravidelná mEUení emisí 
zaUízení dle platné legislativy. 

BEhem provozu je nutno zajistit pravidelnou kontrolu a údržbu zaUízení, tak aby se 

pUedešlo pUípadným poruchám, odchylkám v provozu.  
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Pachové látky emitované provozem zaUízení 
Základním podkladem pro hodnocení emisí pachových látek je mEUení provedené firmou 

EMPLA spol. s.r.o. na zaUízení Volkan 500 v Ma@arsku a mEUení společnosti Technické 

služby ochrany ovzduší Praha a.s. na stávajícím instalovaném zdroji Volkan 500 v areálu, 
na základE kterých bylo zpracováno modelování distribuce pachových látek do okolí 
metodikou SYMOS 97. (Volkan 750 má stejnou rychlost spalování.) 
Interpretace dat uvedených RS - v podstatE v žádném ze sledovaných bod] modelování 
ve výpočtové síti nebylo dosaženo detekčního prahu. U obytné zástavby je dosahováno 
nejvýše 15% detekčního prahu za první tUídy stability ovzduší, tedy za nejménE 
pUíznivých podmínek.   
BEhem mEUení pachových látek v Ma@arsku byl v bezprostUední blízkosti zaUízení 
zaznamenán velmi slabý zápach spáleniny. Tento zápach byl cítit pUi nestandardních 
operacích spojených s mEUením. Jednalo se o krátké otevUení první spalovací komory pro 
kontrolu obsahu a vyjmutí a kontrolu hoUáku v druhé komoUe po dobu nEkolika desítek 
sekund. KrátkodobE je cítit v okruhu nEkolika metr] mírný zápach i pUi vyhrabování 
popela. BEhem standardního procesu hoUení nebyl zápach v okolí zaznamenán. ZaUízení 
v Ma@arsku bylo vzdáleno od oplocení areálu cca 20 m, 50 m od zaUízení byla čerpací 
stanice s venkovní restaurací – občerstvením. Dle informací obsluhy není spalovací 
zaUízení čichovE zaznamenatelné.  Obdobné závEry platí pro stávající zaUízení umístEné 
v Lišanech, kdy zaznamenatelná pachová stopa je pouze bEhem manipulací s popelem na 

nEkolik metr] od pece.   
CelkovE lze konstatovat, že zápach emitovaný provozem posuzovaného zámEru nebude 
pUesahovat hranice areálu. U obytné zástavby nebude možné zápach zaznamenat lidskými 

smysly.  

Vlivy na klima 

Za pozitivní lze také označit pokles emisí spojený s dopravou kadáver], která bude 
nahrazena významnE ménE četnou dopravou spojenou s odvozem popela.  

ZmEna klimatu  

PUi výkladu pojmu „zmEna klimatu“ pro účely zákona č. 100/2001 Sb. je tUeba vycházet z 
definice pojmu dle článku 1 Rámcové úmluvy Organizace spojených národ] o zmEnE klimatu, 

podle které se zmEnou klimatu rozumí taková zmEna klimatu, která je vázána pUímo nebo 

nepUímo na lidskou činnost mEnící složení globální atmosféry a která je vedle pUirozené 
variability klimatu pozorována za srovnatelný časový úsek. Lze rovnEž vycházet z definice 
používané v rámci Mezivládního panelu pro zmEnu klimatu (IPCC), podle kterého se jedná o 

jakoukoliv zmEnu klimatu v pr]bEhu času, a[ už v souvislosti s pUirozenou variabilitou či jako 

d]sledek lidské činnosti. 

Vlivy z hlediska pUedpokládaných vliv] zmEny klimatu 

PUedpokládané zmEny klimatu nebudou mít na zámEr vliv v horizontu nEkolika desítek 

let. ZámEr znamená navýšení biosekurity areálu, neklade si za cíl kompenzovat zmEny 

klimatu. NicménE lze tvrdit, že díky nEmu m]že dojít i nižším úhyn]m díky zlepšení zoo 

veterinárního stavu, a tím k efektivnEjšímu využití pUírodních zdroj].  
Skleníkové plyny  

ZámEr produkuje CO2 ze spalování zemního plynu a spalování tkání, jedná se o obvyklé 
objemy.  
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Výskyt extrém] a pUírodních katastrof  

Jedná se o stabilizované území bez významnEjších povEtrnostních vliv], seizmicity, 

rizika povodní.  
Vliv zámEru na zmírOování zmEny klimatu Ěvliv na mitigaci zmEny klimatu) 

ZámEr je prioritnE podnikatelským zámErem, jedná se o lokální provoz.  

Vliv zámEru na pUizp]sobení se zmEnE klimatu Ěadaptaci na zmEnu klimatuě 
Technologie mají životnost cca 10 - 15 let, v takovém pUípadE se neočekává, že by zámEr 
musel reagovat na zmEny klimatu pUed technologickou obmEnou napUíklad zmEnou zdroj] 
energie.  

Zranitelnost zámEru samotného v]či dopad]m zmEny klimatu 

ZámEr je koncipován jako podnikatelský zámEr, zmEny klimatu ve výhledu 50 let 

nebudou mít na zámEr vliv.  

3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuálnE další fyzikální a biologické 
charakteristiky      

 ZnázornEné prahové hodnoty vycházejí z hlukových smErnic WHO z roku 1999 a 2009 

a platí obecnE bez specifikace zdroje hluku.  

 Prahové hodnoty prokázaných účink] hlukové zátEže – denní doba (LAeq,6-22h) 

NepUíznivý účinek 

dB (A) 

40-

45 

45-

50 

50-

55 

55-

60 

60-

65 

65-

70 

70+ 

Sluchové postižení *        

Zhoršené osvojení Ueči a čtení u dEtí        

Ischemická choroba srdeční vč. IM        

Zhoršená komunikace Uečí        

Silné obtEžování         

Mírné obtEžování        

*pUímá expozice hluku v interiéru ĚLAeq, 24 hod) 

 Prahové hodnoty prokázaných účink] hlukové zátEže – noční doba ĚLAeq,22 - 6h)  

Prokázané účinky hluku v noci Indikátor 
Prahová 
hodnota 

Biologické 
účinky 

EEG zmEny Ěprobouzeníě 
První pohyby 

ZmEny ve fázích spánku 

LAmaxĚv interiéruě 
LAmaxĚv interiéru) 

LAmaxĚv interiéru) 

35 dB 

32 dB 

35 dB 

Kvalita 

spánku 

Buzení se bEhem noci nebo brzy 
ráno 

Zvýšený pohyb, pUevalování se 

LAmaxĚv interiéruě 
Ln(venku) 

42 dB 

42 dB 
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Prokázané účinky hluku v noci Indikátor 
Prahová 
hodnota 

Pohoda 
Subjektivní rušení spánku 

Užívání lék] na spaní 
Ln(venku) 

Ln(venku) 

42 dB  

40 dB 

LékaUská 

diagnóza 
Nespavost (Environmental insomnia) Ln(venku) 42 dB 

VysvEtlivky: Ln je ekvivalentní hladina akustického tlaku A v noční dobE (22:00 – 06:00 hod), LAmax je 

maximální hladina akustického tlaku A v noční dobE. 

Účinky hluku v noci s omezenými d]kazy Indikátor Prahová 

hodnota 

Pohoda Stížnosti Ln(venku) 35 dB 

LékaUská 
diagnóza 

Hypertense Ězvýšený krevní tlakě 
Infarkt myokardu Ěsrdeční pUíhodaě 
Psychické poruchy 

Ln(venku) 

Ln(venku) 

Ln(venku) 

50 dB 

50 dB 

60 dB 

VysvEtlivky: Ln je ekvivalentní hladina akustického tlaku A v noční dobE (22:00 – 06:00 hod) 

Z tabulek vyplývá, že pUi dodržení hygienického limitu 50 pro dobu denní 40 dB pro 

dobu noční se nepUedpokládá vznik zdravotních rizik hluku pro exponované osoby. Nelze 

ovšem vyloučit možnost určité míry obtEžování i úrovní hluku podlimitní v pUípadE hluku 
se zvýšeným rušivým vlivem, jako je hluk doprovázený vibracemi, hluk obsahující nízké 
frekvenční složky, hluk s kolísavou intenzitou nebo obsahující výrazné tónové složky, 

pokud však má hluk tónovou složku je  limit o 5 dB nižší.   
Hluk z výstavby  

S ohledem na charakter stavby a její rozsah, vzdálenost od obytné zástavby lze 

pUedpokládat, že nebudou pUekračovány hygienické limity hluku z výstavby jak z areálu 
samotného, tak z dopravy na pozemních komunikacích.  
Hluk z provozu zámEru  
Lze konstatovat, že v dobE výstavby ani bEžného provozu nebudou vlivem provozu výše 

uvedených zdroj] hluku u nejbližší obytné zástavby a chránEných venkovních prostor 
pUekročeny limitní hladiny hluku dané hygienickými pUedpisy.  

ZámEr nebude u obytné zástavby ani mEUitelný a ani slyšitelný.  
Vibrace 

Vibrace jsou mechanické kmity a chvEní stroj], nástroj] a pUedmEt] s pravidelnou nebo 

nepravidelnou frekvencí a amplitudou. Celkové vibrace pUenesené na sedícího pracovníka 
(nebezpečné frekvence jsou 2 – 6 Hz) nebo na stojícího pracovníka Ěnebezpečné 
frekvence 4 -12 Hz) se mohou projevit pUedčasnou únavou, bolestí hlavy, nevolností a 
kinetózou. Místní vibrace pUenášené na ruce pUi práci s vibrujícími nástroji mohou pUi 
frekvenci do 30 Hz poškodit kosti, klouby, šlachy a svaly horních končetin, pUi frekvenci 
20 – 400 Hz mohou vyvolat onemocnEní cév s charakteristickým záchvatovitým bElením 
prst] Ěvazoneurózaě. Vyvolávajícím faktorem je chlad. Frekvence 50 Hz mohou poškodit 
nervy, vibrace pUenášené zvláštním zp]sobem mohou poškodit páteU a hlavu. 
PUenos vibrací na pracovníky je možno pUedpokládat pUi používání nEkterých druh] 
ručního náUadí, jako jsou rozbrušovačky, elektrické šroubováky….   
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Podíl této práce se pUedpokládá jen pUi stavbE. Vibrace se dají minimalizovat osobními 

ochrannými prostUedky. 
Vliv pUenosu vibrací na obyvatelstvo se s ohledem na četnost dopravy a instalované 
technologie v areálu neprojeví.  
V pracovním prostUedí bude nezbytné zamEstnance vybavit odpovídajícími ochrannými 
pom]ckami.  

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Realizací zámEru nedojde ke  zvýšení zastavEných ploch ve stUedisku. Za dodržení všech 
technologických postup] a vzhledem k povaze realizovaného zámEru kvalita 

povrchových a podzemních vod nebude dotčena.  

ZpopelOovací zaUízení bude zabezpečeno tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci 
povrchových či podzemních vod v souladu s požadavky pUíslušných právních norem.  
NejpravdEpodobnEjším rizikem pro kontaminaci vod je havárie mobilních prostUedk] 
spojená s únikem pohonných hmot, tato situace je Uešená v rámci havarijního plánu 
stUediska.   

5. Vlivy na p]du 

ZámEr si nevyžádá zábor zemEdElské p]dy ani lesních pozemk], bude realizován na 

ostatních plochách.  

6. Vlivy na horninové prostUedí a pUírodní zdroje 

Realizace zámEru nemá vliv na horninové prostUedí a neovlivOuje nerostné zdroje a 
nezp]sobí ani zmEny hydrogeologických charakteristik území. 

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Realizací nebude dotčena stávající fauna a flora, která vyžaduje ochranu.  
Oblasti ochrany pták] i evropsky významné lokality nebudou posuzovanou stavbou 

narušeny ani ohroženy.  
Navrhovaný provoz nemá prokazatelný vliv na stávající prvky ÚSES.  
Biologické vlivy 

Preventivní opatUení budou zamEUena ke snižování nežádoucích druh] zvíUat v areálu. 
ĚPrevence šíUení nemocí.ě  

8. Vlivy na krajinu 

ZámEr nebude znamenat negativní zmEnu krajinného rázu v  širších pohledových 

vztazích, jedná se o areál chovu skotu.  
SoučasnE platný zákon č. 114/1řř2 Sb. o ochranE pUírody a krajiny, který v § 12 určuje a 

vymezuje vztahy umis[ovaných staveb ke krajinnému rázu, bude dodržen. 
Turistických aktivit se vlastní místo výstavby ve svém okolí nedotýká a ani je 
neovlivOuje. 
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9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

V místE stavby se žádné architektonické ani archeologické památky nenacházejí. 
Archeologické nálezy však nelze vyloučit, jedná se však o málo pravdEpodobnou situaci.  

Realizace zámEru je podmínEna souhlasem majitel] pozemk] s realizací.  

10. Vlivy na infrastrukturu a funkční využití území 
ZámEr je umístEn v území s vyUešenou dopravní infrastrukturou i ostatními sítEmi.  
 

II. Rozsah vliv] vzhledem k zasaženému území a populaci     
Nároky na vstupy  

SpotUeba zemního plynuu je z hlediska objem] nízká.   
SpotUeba elektrické energie je nevýznamná.  
SpotUeba ostatních surovin – maziva, barvy a jiné náUadí pro opravy je nevýznamná.  
Výstupy z procesu  

Z hlediska ovzduší bude docházet k emisím látek popsaných v pUedchozích kapitolách. 
Jedná se o nejvýznamnEjší vliv zámEru na životní prostUedí, i zde lze však pUedpokládat, 
že dopady zámEru na imisní situaci v okolí budou malé u nejbližší obytné zástavby již 
v podstatE nezaznamenatelné bEžnými analytickými metodami pro stanovení imisního 
pozadí.  
Produkce odpadních vod je spojena jen s úkapy do záchytné vaničky a s mytím, za 
dodržení všech popsaných opatUení se bude jednat o malé objemy, které nebudou mít 
negativní vlivy na složky životního prostUedí.  
Produkce popela ze zpopelnEných tkání – vzhledem k povaze nelze pUedpokládat 
negativní vliv na životní prostUedí.  
Emise hluku – limity dané zákonem budou splnEny již na hranici objektu, ve kterém bude 
zaUízení umístEno.  
Souhrn 

Realizací zámEru nedojde k významnEjšímu negativnímu ovlivnEní životního prostUedí 
v blízkém i vzdálenEjším okolí.  
Žádná z jednotlivých složek životního prostUedí ani životní prostUedí jako celek nebude 

ovlivnEno nad míru trvale udržitelného rozvoje. ZámEr neovlivní pUímo ani nepUímo 
zeleO, p]du, zvíUectvo ani vodu. Za nejvíce ovlivnEnou složku životního prostUedí lze 
považovat emisní zátEž, kterou však nedojde k pUekročení hygienických limit], a to ani 

v rámci areálu samotného.  

III. Údaje o možných významných nepUíznivých vlivech pUesahujících státní 
hranice 
PUedkládaný zámEr nebude zdrojem negativních vliv] pUesahujících státní hranice. ZámEr 
je realizován v dostatečné vzdálenosti od státní hranice. 
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IV. Charakteristika opatUení k prevenci, vyloučení a snížení všech 

významných nepUíznivých vliv] na životní prostUedí a popis 
kompenzací, pokud je to vzhledem k zámEru možné 
Investor je povinen dodržovat veškerá aktuálnE platná zákonná opatUení a postupy 

vyplývající z právního rámce ČR a EU bez ohledu na proces EIů.  
Navržené Uešení vychází z pUedpokladu, aby bylo v maximální míUe zabezpečeno proti 
nestandardním stav]m a možným haváriím. Toto technické a technologické Uešení bylo 

popsáno v pUedchozích kapitolách, součástí tohoto Uešení jsou i všechny opatUení vedoucí 
k minimalizaci negativních vliv] na životní prostUedí. V této kapitole tak není tUeba 

stanovovat žádná další opatUení.  

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
pUedpoklad] a d]kaz] pro zjištEní a hodnocení významných vliv] 
zámEru na životní prostUedí 
V rámci výpočt] jednotlivých výstup] a vstup] provozu se postupovalo dle bEžných 
metod a ukazatel]. 
Snaha zpracovatele byla z uvedených d]vod] spíše nadsadit parametry, které se promítají 
do vliv] na životní prostUedí tak, aby nedošlo k jejich podcenEní. To se týká zejména 
nárok] na vstupní materiály, média a energie, které jsou vždy na horní mezi odhad] a 
výpočt] a pUedevším skutečnosti, že veškeré parametry byly vypočítávány nikoliv na 

pr]mErný stav ale na maximální kapacitu zaUízení. 
PUi zpracování dokumentace bylo postupováno v následujících krocích: 

• sbEr vstupních dat a informací,  

• vyhodnocení archivních podklad], rešerše odborné literatury,  

• analýza vstup], 

• modelové výpočty, 

• vyhodnocení a srovnání s požadavky legislativy, 

• zpracování oznámení.  
V rámci posuzovaní se vycházelo z bEžných metod hodnocení jednotlivých složek 
životního prostUedí.   
Použité podklady pro zpracování dokumentace: 

• Místní šetUení,  

• Informace od oznamovatele,  

• Zákony, naUízení vlády, vyhlášek České republiky, EU související se zámErem,  

• Údaje z katastru nemovitostí, ČHMÚ, Internetové stránky Českého geologického 
ústavu a Geofondu Praha, Internetové stránky Výzkumného ústavu 

vodohospodáUského TGM Praha, Internetové stránky kraje, internetové stránky 
www.portal.gov, Internetové stránky www.mapy.cz,  www.irz.cz, www.mapy.cz, 

google.com , Google Earth  a dalších,   

• Vlastní zkušenosti s obdobnými provozy.  

Lze konstatovat, že zpracovatel oznámení mEl dostatečné podklady pro objektivní 
posouzení zámEru. 

http://www.portal.gov/
http://www.mapy.cz/
http://www.irz.cz/
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VI. Charakteristika všech obtíží Ětechnických nedostatk] nebo nedostatk] 
ve znalostechě, které se vyskytly pUi zpracování oznámení, a hlavních 

nejistot z nich plynoucích 
Jedná se o fázi pUedprojektové a projektové pUípravy, je nepochybné, že bude docházet 
k dalšímu zpUesOování údaj], hodnoty byly v rámci projektu vždy nastavovány na horní 
hranici očekávání jako limitní.  
 

 

E. POROVNÁNÍ VARIANT TEŠENÍ ZÁMDRU (POK D BYLY 
PTEDLOŽENYě  

UmístEní, kapacita, Uešení stavebního provedení a volba technologií byla stanovena 
investorem na základE diskuze pUed zahájením projektových prací v rámci zvažování 
investice. Do tohoto dokumentu již vstupovala jediná varianta.  

 

F. DOPLNUJÍCÍ ÚDAJE  

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj] v oznámení  
Viz kapitola H. pUíloha, kde jsou obrazové a jiné pUílohy.    

2. Další podstatné informace oznamovatele  
Všechny podstatné informace jsou součástí pUíslušných kapitol.   
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G. VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
Název:  Závod chovu prasnic Plánice – UmístEní zpopelOovacího zaUízení Volkan 

750 

ZaUazení:  Dle pUílohy č. l k Zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv] na životní 
prostUedí, ve znEní pozdEjších pUedpis] jde o zámEr podle pUílohy č. 1. 

kategorie II.: 

• bod 58 ZaUízení k odstraOování nebo zpracování vedlejších produkt] 
živočišného p]vodu a odpad] živočišného p]vodu. 

 ZámEr podléhá zjiš[ovacímu Uízení podle Zákona 100/2001 Sb. a pUíslušným 
úUadem je Krajský úUad PlzeOského kraje. 

 UmístEní zámEru:  
  Kraj:    PlzeOský   

Okres:    Klatovy  

Obec:   Plánice 

Katastrální území: Plánice 721476 

Kapacita  

Z hlediska instalovaného zpopelOovacího zaUízení „Volkan“: 
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Maximální kapacita zaUízení – 50 kg živočišných tkání za hodinu, z hlediska 

technologického se jedná o diskontinuální provoz a nelze reálnE dosáhnout 100 % využití 
zaUízení v čase.  
PUedpokládaná využitá kapacita na jedno zaUízení  

• Maximální využití denní kapacity – až 750 kg/den  

• Maximální kapacita zaUízení – 273,8 tuny živočišných tkání za rok  

Reálné využití je nižší, nicménE v rámci nepravidelností v úhynech je tUeba občas vyšší 
kapacity. Pro bezpečnost posouzení vliv] na ŽP je pUedpokládáno 100 % využití zaUízení 
v rámci provozu podniku.  

Z hlediska povahy zpracovávaných látek – uhynulá prasata, l]žka z porod] z chovu na 

farmE. Jedná se o materiály kategorie II. dle klasifikace naUízení evropského parlamentu a 
rady ĚESě č. 1069/200ř. V zaUízení nebudou zpopelOovány SRM odpady.  

Z hlediska stavebního – zaUízení se bEžnE umis[uje na betonovou desku tlouš[ky 10 cm 

s jednoduchou konstrukcí zastUešení na ochranu proti povEtrnostním vliv]m jak vlastního 
zaUízení, tak i manipulačního prostoru pUed ním. V tomto pUípadE bude pec umístEná v 
pUístavbE rampy obdélníkového tvaru s ocelovou nosnou konstrukcí s pultovou stUechou. 

StUešní krytina a opláštEní stEn bude ze sendvičových panel] kotvených k ocelové konstrukci. 

Typová Uada spalovacích pecí firmy WůSTE SPECTRUM byla konstruována tak, aby plnE 
odpovídala požadavk]m smErnic EU na spalování odpad] živočišného p]vodu v kategorii 

nízkokapacitních pecí. Jako nízko kapacitní se označují spalovací pece s kapacitou spalování 
do 50 kg/hod. 

Konstrukce vlastního spalovacího prostoru plnE odpovídá smErnicím EU, které se týkají 
jednak veterinárních hledisek, tak i požadavk] na ochranu ovzduší. Základním požadavkem je 
tzv. dvoustupOové spalování. V praxi to znamená, že ve spalovací komoUe je pUi teplotE cca 
ř00°C spalován biologický materiál. Zplodiny vzniklé spálením jsou vedeny do další komory 

vybavené druhým hoUákem, kde jsou znovu vystaveny teplotE minimálnE Ř50°C po dobu 
alespoO 2 sekund.  
Z hlediska zooveteriny  

ZámEr jako takový slouží k tomu, aby se zlepšily zooveterinární podmínky v území jako 

celku, v současné dobE je nejen ůfrický mor prasat velkou hrozbou, která m]že negativnE 
ovlivnit i situaci u nás. Díky instalaci zaUízení nebude do území jezdit kafilerní služba a 
zaUízení se stane izolovaným. SamozUejmE se sníží i riziko jiných nákaz obousmErnE.  

Emise vyvolané zámErem jsou v širších vztazích zanedbatelné. Zápach ze zaUízení je u obytné 
zástavby vyloučený. ZámEr tak jednoznačnE pUedstavuje jednoznačný pUinos nejen pro 

investora, ale i pro celé území.  
ZávEr  
Z hlediska posouzení dopad] provozu na jednotlivé složky životního prostUedí nebyly 

prokázány žádné vlivy, které by mohly životní prostUedí nezvratnE poškodit. Provoz bude 

splOovat veškeré hygienické limity a požadavky právních pUedpis] v životním prostUedí. 
Veškeré dopady na jednotlivé složky životního prostUedí jsou málo významné nebo 
nevýznamné. Realizace zámEru za pUedpokladu dodržení všech norem, pracovní a 
technologické káznE, Uádné evidence a zacházení s odpady nepUinese pro okolí žádná rizika 
bezpečnostní, ekologická ani požární, která by mohla nepUíznivE p]sobit na okolí. 
NáplO zámEru lze hodnotit jako pUijatelnou v Uešeném území.  
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1. VyjádUení pUíslušného úUadu územního plánování k zámEru z hlediska územnE plánovací 
dokumentace  
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2. Stanovisko krajského úUadu dle §45i odst. 1 zákona 114/1řř2 Sb., o ochranE pUírody a 
krajiny  
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3. UmístEní zámEru – širší vztahy  

 
4. UmístEní zámEru – fotomapa  

 
 

AヴW=ﾉ chovu 

Volkan 750  



 Farm Projekt 

Plánice Volkan 750  Strana 53/60 

5. Územní plán 

 
 

Legenda: 
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6. Regionální biocentrum a nadregionální biokoridor 
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7. Ochranné pásmo vodních zdroj] 
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8. Území s archeologickými nálezy 
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9. Ložisková ochrana 
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10. Mapování biotop] 
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1. ZADÁNÍ ROZPTYLOVÉ ST DIE  

1.1. Úvod  
Investor plánuje instalovat zpopelOovací zaUízení živočišných tkání pro odstranEní uhynulých 
zvíUat pUímo na farmE. StavebnE bude vybudována železobetonová deska o tlouš[ce cca 15 

cm, na kterou bude umístEno technologické zaUízení. Pec bude umístEná v malém objektu 

obdélníkového tvaru o rozmErech cca 4 x 5,5 m s ocelovou nosnou konstrukcí s pultovou 

stUechou. StUešní krytina a opláštEní stEn bude ze sendvičových panel] kotvených k ocelové 
konstrukci. PUípadnE je dostatečné i oplocení objektu. 
V rámci studie je provedeno vyhodnocení emisí a následnE pUíspEvk] k imisím v blízkosti 
areálu z hlediska stávajícího stavu, navrhovaného stavu po realizaci zámEru. Sledovány byly: 

- Oxid dusičný – NO2 

- Oxidy dusíku – NOx,  

- Oxid uhelnatý – CO,  

- Organické látky – OL,  

- Tuhé znečiš[ující látky jako PM10 a PM2,5  

- Možný zápach z areálu po instalaci zaUízení  
1.2. Údaje o investorovi  
 

Obchodní firma 

Lubská zemEdElská, a.s. 
Identifikační údaje 

Identifikační číslo:   25245571 

Sídlo ĚbydlištEě  
Sídlo provozovatele:   Na Šíji 257, Luby, 33ř 01 Klatovy 
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2. POUŽITÁ METODIKA VÝPOČTU  
2.1. Použitá metoda výpočtu  

Vyhodnocení emisí posuzovaného stUediska z hlediska imisních dopad] na okolí programem   

SYMOS97.  

Pro potUeby vyhodnocení emisí byly uvažovány pouze emise z posuzovaného zdroje a 
související dopravy.   
Výpočet je realizován dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP ČR - výpočtu 
znečištEní ovzduší z bodových a mobilních zdroj] „SYMOSř7“, zveUejnEném ve vEstníku 
životního prostUedí České Republiky. Ě1řřŘ duben, částka 3ě  
Metodika výpočtu umožOuje: 

- výpočet znečištEní ovzduší plynnými látkami z bodových, liniových a plošných zdroj], 
- výpočet znečištEní ovzduší pevnými znečiš[ujícími látkami respektující pádovou 

rychlost pevných částic z bodových, liniových a plošných zdroj],  
- stanovit charakteristiky znečištEní v husté síti referenčních bod] a tímto zp]sobem 

kartograficky názornE zpracovat výsledky výpočtu, 
- brát v úvahu statistické rozložení smEru a rychlosti vEtru vztažené ke tUídám stability 

mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského, 
- hodnocení znečištEní ovzduší oxidy dusíku z hlediska oxidu dusičitého.  

Pro každý referenční bod je možno vypočítat základní charakteristiky znečištEní 
ovzduší: 

- maximální možné krátkodobé Ěhodinovéě hodnoty koncentrací znečiš[ujících látek, 
které se mohou vyskytovat ve všech tUech tUídách rychlosti vEtru a pEti tUídách stability 

ovzduší, 
- maximální možné krátkodobé Ěhodinovéě hodnoty koncentrací znečiš[ujících látek bez 

ohledu na tUídy rychlosti vEtru a stability ovzduší Ějedná se o nejnepUíznivEjší situaci, 
která m]že nastatě, 

- maximální možné Ř-hodinové hodnoty koncentrací znečiš[ujících látek bez ohledu na 

tUídy rychlosti vEtru a stability ovzduší Ějedná se o nejnepUíznivEjší situaci, která m]že 
nastat), 

- maximální možné denní hodnoty koncentrací znečiš[ujících látek bez ohledu na tUídy 

rychlosti vEtru a stability ovzduší Ějedná se o nejnepUíznivEjší situaci, která m]že 
nastat), 

- roční pr]mErné koncentrace, 
- hodnocení znečištEní ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 ve vazbE na vzdálenost 

od zdroje, 

- situace za dané stability ovzduší a dané rychlosti a smEru vEtru, 
- dobu trvání koncentrace pUevyšující danou hodnotu Ěimisní limity). 

2.2. Rozptylové podmínky  

2.2.1. TUídy stability (zdroj SYMOS 97) 

Stabilitní klasifikace podle Bubníka a Koldovského rozeznává pEt tUíd stability 
s rozdílnými rozptylovými podmínkami. Klasifikace vlastnE zahrnuje tUi tUídy stabilní, jednu 

tUídu normální a jednu tUídu labilní. 
I. superstabilní – s vertikálními teplotními gradienty menšími než – 1,6 oC/100 m je rozptyl 
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znečiš[ujících látek v ovzduší velmi malý nebo témEU žádný. Znečiš[ující látky se i ve 

viditelné formE šíUí na velké vzdálenosti. Koncentrace znečiš[ujících látek pUi zemi jsou nízké 
a ve vlečce velmi vysoké. Proto ve značnE vyvýšených polohách Ěvzhledem k efektivní výšce 
komínaě jsou v této tUídE počítána absolutní maxima koncentrací. Pro prachové částice toto 

tvrzení platí i v rovinE jako d]sledek pádové rychlosti částic. 
II. stabilní – s vertikálními teplotními gradienty od - 1,6 do – 0,7 oC/100 m je rozptyl 

znečiš[ujících látek stále velmi malý, i když lepší než v tUídE prvé. 
III. izotermní – s vertikálními teplotními gradienty od - 0,6 do 0,5 oC/100 m Ěvertikální 
teplotní gradient se pohybuje kolem nuly, teplota s výškou se mEní jen máloě jsou rozptylové 
podmínky lepší, jedná se pUechodovou tUídu stability mezi stabilními tUídami a tUídou 
normální. 
IV. normální – s vertikálními teplotními gradienty od 0,6 do 0,Ř oC/100 m jsou rozptylové 
podmínky dobré. Jedná se o rozptylovou tUídu vyskytující se v atmosféUe krajin málo nebo 
mírnE zvlnEných nejčastEji. 
V. konvektivní Ělabilníě – s vertikálními teplotními gradienty vEtšími než 0,8 oC/100 m jsou 

rozptylové podmínky nejlepší, ale v d]sledku intenzivních vertikálních konvektivních pohyb] 
se mohou vyskytnout v malých vzdálenostech od zdroje nárazovE vysoké koncentrace 

znečiš[ujících látek. 

Uvedená typizace pUedpokládá, že v celé vrstvE atmosféry, kde dochází k rozptylu 

znečiš[ujících látek, je konstantní vertikální teplotní gradient, a to již od zemského povrchu. 
Četnost výskytu jednotlivých tUíd stability bývá vEtšinou následující: 

Tabulka: četnost výskytu jednotlivých tUíd stability  

TUída stability Vertikální 
teplotní 
gradient 

Popis Typická 
četnost 
výskytu 

I. superstabilní       -1,6 silné inverze 5 – 10 % 

II. stabilní - 1,6     -0,7 bEžné inverze 10– 25 % 

III. izotermní - 0,7      0,6 slabé inverze, izotermie 25 – 35 % 

IV. normální   0,6      0,8 dobré rozptylové podmínky 30 – 40 % 

V.konvektivní Ělabilníě       0,8 rychlý rozptyl znečiš[ujících látek 5 – 15 % 

2.2.2. TUídy rychlosti vEtru ĚSYMOS ř7ě  
Rychlost vEtru se v metodice popisuje pomocí 3 tUíd rychlosti: 

tUída rychlosti vEtru rozmezí rychlosti [m.s-1] tUídní rychlost [m.s-1] 

1. slabý vítr od 0 do 2,5 včetnE 1,7 

2. mírný vítr od 2,5 do 7,5 včetnE 5,0 

3. silný vítr nad 7,5  11,0 

Rychlostí vEtru se pUitom rozumí rychlost zjiš[ovaná ve standardní meteorologické výšce 10 

m nad zemí. 
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2.2.3.  Možné kombinace tUíd stability a rychlosti vEtru ĚSYMOS ř7ě 
Ne všechny tUídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí vEtru. Následující tabulka 
obsahuje rozmezí rychlostí vEtru a výskyt jednotlivých tUíd rychlosti vEtru pUi jednotlivých 
tUídách stability ovzduší: 
Rozmezí rychlostí vEtru a výskyt jednotlivých tUíd rychlosti vEtru pro jednotlivé tUídy stability 

ovzduší. 
tUída stability rozmezí vyskytujících se rychlostí 

vEtru [m.s-1] 

výskyt tUíd rychlostí vEtru 

 

I 0 - 2,5 1 

II 0 - 5,0 1, 2 

III rychlost není omezena 1, 2, 3 

IV rychlost není omezena 1, 2, 3 

V 0 - 5,0 1, 2 

V praxi se tedy m]že vyskytnout 11 kombinací tUíd stability a tUíd rychlosti vEtru. VEtrná 
r]žice, která je vstupem pro výpočet znečištEní ovzduší, musí tedy obsahovat relativní 
četnosti smEru vEtru z Ř základních smEr] pro tEchto 11 r]zných typ] rozptylových podmínek 
a kromE toho četnost bezvEtUí pro každou tUídu stability atmosféry. Četnosti se udávají v % s 

pUesností na 2 desetinná místa. 
2.2.4. Depozice a transformace znečiš[ujících látek ĚSYMOS ř7ě  

Znečiš[ující látky v atmosféUe se podrobují r]zným proces]m, jejichž pUičinEním jsou z 
atmosféry odstraOovány. Jedná se bu@ o chemické procesy, pUi nichž se látka, často 

katalytickou reakcí, mEní na jinou, čímž dochází k úbytku p]vodní pUímEsi, nebo o fyzikální 
procesy. Ty se dále dElí podle zp]sobu, jakým jsou pUímEsi odstraOovány na suchou a mokrou 

depozici. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu, 

mokrá depozice je vymývání tEchto látek padajícími srážkami. 
V modelu je možné počítat jen s prvním pUiblížením k reálnému stavu a uvažovat jen roční 
pr]mErné hodnoty výše zmínEných rychlostí jednotlivých proces] odstraOování pUímEsí z 
atmosféry. Podle pr]mErné délky setrvání znečiš[ujících látek v ovzduší rozdElujeme 
jednotlivé látky do tUí kategorií. V následující tabulce jsou uvedeny koeficienty odstraOování 
pro jednotlivé kategorie znečiš[ujících látek. 

tUída pUíklad vybraných 

znečiš[ujících látek 

pr]mErná doba 

setrvání v ovzduší 
koeficient 

odstraOování ku [s-1] 

I sirovodík 

chlorovodík 

peroxid vodíku 

dimetyl sulfid 

20 hodin 1,39.10-5 

II oxid siUičitý 

oxid dusnatý 

oxid dusičitý 

amoniak 

sirouhlík 

formaldehyd 

6dní 1,93.10-6 

III oxid dusný 

oxid uhelnatý 

oxid uhličitý 

metan 

vyšší uhlovodíky 

metyl chlorid 

karbonyl sulfid 

2 roky 1,59.10-8 
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3. VSTUPNÍ ÚDAJE  

3.1. UmístEní zámEru  
Kraj:    PlzeOský   

Okres:    Klatovy  

Obec:   Plánice 

Katastrální území: Plánice 721476 

Pozemky:        p. č. 665/25 

UmístEní zámEru – širší pohled  

 
UmístEní zámEru – fotomapa  

 

Uﾏｹゲデ[ﾐｹ ┣=ﾏ[ヴ┌ 

Volkan 750  
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3.2. Údaje o zdrojích  
Z hlediska instalovaného zpopelOovacího zaUízení „Volkan 750“: 

 

 

Maximální kapacita zaUízení – 50 kg živočišných tkání za hodinu, z hlediska 

technologického se jedná o diskontinuální provoz a nelze reálnE dosáhnout 100 % využití 
zaUízení v čase.  
PUedpokládaná využitá kapacita na jedno zaUízení  

• Maximální využití denní kapacity – až 750 kg/den  

• Maximální kapacita zaUízení – 273,8 tuny živočišných tkání za rok  
Reálné využití je nižší, nicménE v rámci nepravidelností v úhynech je tUeba občas vyšší 
kapacity. Pro bezpečnost posouzení vliv] na ŽP je pUedpokládáno 100 % využití zaUízení 
v rámci provozu podniku.  
Z hlediska povahy zpracovávaných látek – uhynulá prasata, l]žka z porod] z chovu na 

farmE. Jedná se o materiály kategorie II. dle klasifikace naUízení evropského parlamentu a 
rady (ESě č. 1069/2009. V zaUízení nebudou zpopelOovány SRM odpady.  
Z hlediska stavebního – zaUízení se bEžnE umis[uje na betonovou desku tlouš[ky 10 cm 
s jednoduchou konstrukcí zastUešení na ochranu proti povEtrnostním vliv]m jak vlastního 
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zaUízení, tak i manipulačního prostoru pUed ním.  
StavebnE bude vybudována železobetonová deska o tlouš[ce cca 15 cm, na kterou bude 

umístEno technologické zaUízení. Stavba bude obdélníkového tvaru o rozmErech cca 4 x 5,5 m 

s ocelovou nosnou konstrukcí s pultovou stUechou. StUešní krytina a opláštEní stEn bude ze 

sendvičových panel] kotvených k ocelové konstrukci. PUípadnE je dostatečné i oplocení 
objektu.  

Instalace zaUízení Volkan 750  

Celá typová Uada spalovacích pecí firmy WůSTE SPECTRUM byla konstruována tak, aby 
plnE odpovídala požadavku smErnicím EU na spalování vedlejších produkt] živočišného 
p]vodu v kategorii nízkokapacitních pecí. Jako nízkokapacitní se označují spalovací pece s 

kapacitou spalování do 50 kg/hod.  

Konstrukce pece - spalovací komora pece je tvoUena vnEjším obalem ze svaUovaného 
ocelového plechu a vnitUního betonového odlitku stEn ze speciálního refrakčního betonu. Obal 

druhé komory je rovnEž dvouvrstvý z ocelového plechu a speciální žáruvzdorné izolace. Na 

druhou komoru navazuje komín. Horní hrana komínu je v závislosti na modelu ve výšce 
minimálnE 5,4 m nad úrovní zemE Ěv tomto pUípadE je pUedpokládán ve výšce 6,0 m nad zemí 
– budova má podlahy cca 0,6 m nad úrovní zemEě.  PlnEní spalovací komory je podle typu 

možné bu@ shora po otevUení krytu, nebo zepUedu po otevUení dveUí. 
Speciální požadavky na konstrukci 

Základním požadavkem je dvoustupOové spalování zplodin hoUení pUi dodržení minimální 
teploty Ř50°C po dobu 2 sekund. Teplotu je možné monitorovat v libovolném časovém 
intervalu pomocí vestavEné teplotní sondy spolu s jejím zaznamenáváním na libovolné 
záznamové zaUízení. 
Zdržný čas proudEní zplodin hoUení ve druhé komoUe v požadovaném trvání minimálnE 2 
sekund je doložen výpočtem na základE technických parametr] použitých hoUák] a objemu 
druhé spalovací komory. Na základE tohoto výpočtu získaly spalovací pece Waste Spectrum 
typové schválení organizace DEFRA v UK. 

ZávEry nezávislé studie poukazují na skutečnost, že zaUízení s dvoukomorovým spalováním 
jsou v současné dobE nejlepší dostupnou technologií pro nakládání s uhynulými zvíUaty nebo 
jejich částmi. 

Proces spalování Ějedna operace bez navázání dalšíě 
Vlastní proces spalování je Uízen automaticky mikroprocesorem dle stanoveného programu. 

Jedinou manuálnE nastavovanou hodnotou je doba spalování v závislosti na množství 
živočišného odpadu vloženého do spalovací komory. 

1.  Nejprve se nahUeje druhá komora na teplotu Ř50°C. Samostatný hoUák pro druhou 
komoru automaticky udržuje nastavenou teplotu na této úrovni. Ěcca 30 – 50 minut)  

2.  Teprve po jejím zahUátí se zapálí hoUák ve hlavní spalovací komoUe. Tento hoUák se 
zapíná pUi zahájení spalování a funguje tak dlouho, až se refrakční beton vyzdívky 
nahUeje na teplotu, kdy dochází k zapalování odpadu od rozehUáté vyzdívky nebo v 
dobE, kdy se doplní další odpad a dojde k ochlazení spalovací komory. Závisí rovnEž 
na skladbE odpadu, protože odpad s obsahem tuku lépe hoUí a není tudíž tUeba 
dodávat energii ke spálení z hoUáku. 

3.  Po uplynutí nastavené doby spalování se vypne hlavní hoUák a funguje pouze 
ventilátor, který do spalovací komory dodává vzduch pro dokončení spalování. 

4.  HoUák ve druhé komoUe pracuje dále v automatickém režimu tak, aby po dobu 
následujících 3 hodin udržoval v druhé komoUe požadovanou teplotu Ř50°C 

5.  Po uplynutí tohoto času budou dále fungovat pouze ventilátory obou hoUák] po dobu 

dalších nEkolika hodin. Potom se systém automaticky vypne. 
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Konstrukce pece 

Spalovací komora pece je tvoUena vnEjším obalem ze svaUovaného ocelového plechu a 

vnitUního betonového odlitku stEn ze speciálního refrakčního betonu. Obal druhé komory je 

rovnEž dvouvrstvý z ocelového plechu a speciální žáruvzdorné izolace. Na druhou komoru 

navazuje komín. Horní hrana komínu je v závislosti na modelu ve výšce minimálnE 5,4 m nad 
úrovní zemE Ěv tomto pUípadE je pUedpokládán ve výšce 6,0 m nad zemí vzhledem k výšce 

objektuě.  PlnEní spalovací komory je podle typu možné bu@ shora po otevUení krytu, nebo 
zepUedu po otevUení dveUí. V tomto pUípadE se jedná o plnEní pouze zepUedu.  
Vlastní provoz: 
K zajištEní bezproblémového provozuje tUeba pravidelnE 2-3 týdnE čistit hoUáky v závislosti 
na pracovním režimu. 
Na dnE pece je nutné stabilnE udržovat vrstvu popela 2,5 - 5 cm, který p]sobí jako sorpční 
materiál na rozteklý tuk a tím se zpomaluje jeho hoUení. 
Na pUívodu el. energie je vhodné instalovat signalizaci pUerušení dodávky el. energie. Pokud 
dojde k jejímu výpadku v pr]bEhu spalování, je tUeba okamžitE vyjmout oba hoUáky, aby 
nedošlo k jejich poškození Ěnefungují ventilátoryě popUípadE je pUipojit na náhradní zdroj.  

PlnEní spalovací komory se provádí po otevUení pUedních dveUí. Součástí dodávky je vozík s 
válcovým pojezdem, který usnadní umis[ovat do komory materiál ke zpopelnEní. 
Jedno zaUízení:  
Název  ZpopelOovací zaUízení Volkan 750 

Výkon    

Celková roční spotUeba ZP 58 700 m3/rok     
SpotUeba na operaci 161  m3/operace – 18,7 hodin   
SpotUeba pr]mErná hodinová 8,6  m3/hod – po dobu zapnutých hoUák] 

Množství spalin celkem n.p., s. 438 m3/hod  
   

Využití maximálního výkonu g 0.78 [-]     
Teplota spalin 580.00 °C     
Pr]mEr kouUovodu  0.30 m     

Pr]Uez kouUovodu 0.071 m2  
   

Rychlost proudEní spalin 5,7 m/s     
Denní využití zdroje 18,7 h     

Vypočtené emise  TZL NOX NO2 CO VOC Jednotka  

Roční produkce emisí  149.48 1046.35 52.32 298.96 44.84 Kg/rok 

Emise za hodinu   21.9000 153.3000 7.665 43.8000 6.5700 g/h 

Emise za sekundu 0.00608 0.04258 0.00213 0.01217 0.00183 g/s 

Pro zajištEní bezpečnosti výpočtu byl zvolen následující postup:  
• Pro výpočet byl zvolen provoz 10 hodin za den 365 dní v roce v plném výkonu.   

• Pro výpočet, kde to bylo možné, byly využity emisní limity, což znamená, že je 
kalkulováno s maximální možnou koncentrací.  

• Srovnáním emisních údaj] daných limity s namEUenými údaji je zUejmé, že skutečné 
emise budou v mnohých pUípadech významnE nižší hodnoty, než je použito pro 

výpočet. Z hlediska interpretace to znamená, že odhad byl realizován pro nejménE 
pUíznivou situaci, která však prakticky nenastane = odhad na horní mezi statistické 
bezpečnosti výpočtu.   

• Objem spalin byl pUevzat z teoretického maximálního výpočtu výrobce pro spálení 
max. 50 kg živočišných tkání a topného media pUi dodržení zdržení spalin nejménE 2 
s ve druhé komoUe, tento objem je definován jako limitní, v reálu jej nikdy není 
dosaženo.   
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3.3. Meteorologické podklady  

SmEry vEtru se v meteorologii určují podle toho, odkud vítr vane. Označování smEr] vEtru ve 
stupních začíná od severu a zvEtšuje se postupnE ve smEru hodinových ručiček. Vítr, který 
vane od východu, vane ze smEru 90°, od jihu z 1Ř0°, od západu z 270° a ze severu z 360°. To 

znamená, že vEtrnou r]žici lze jednoduše vyjádUit v pravoúhlé souUadné soustavE, ve které osa 

X míUí k východu a osa Y k severu.  
VEtrná r]žice  
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3.4. Popis referenčních bod]  

1. Pro výpočty izolinií byla zvolena sít 10 x 10 referenčních bod] Ě100 celkemě ve výšce 
2 metry nad povrchem, tak aby byly pokryty nejbližší chránEné objekty a okolí zámEru. 
Vzdálenost mezi body je 300 metr] v ose x a 200 m v ose y. Osa x je orientovaná od 

západu na východ a osa Y od jihu na sever. 
2. Bod 101 – cca 725 m jihozápadnE od zámEru na parcele číslo 626/17 je umístEný 

pozemek pro budoucí obytnou zástavbu Ěk. ú. Plánice 721476).  

3. Bod 102 – cca 1 km jižnE od zámEru na stavební parcele číslo 318/4 je umístEn objekt 

k bydlení s číslem popisným 247 Ěk. ú. Plánice 721476).  

4. Bod 103 – cca 1,3 km jihovýchodnE od zámEru na stavební parcele číslo 286 je umístEn 
objekt k bydlení s číslem popisným 217 Ěk. ú. Plánice 721476).   

5. Bod 104 – cca 1,2 m východnE od zámEru na stavební parcele číslo 48 je umístEn 
rodinný d]m s číslem popisným 31 Ěk. ú. Kvasetice 687596).   

 

Obrázek: PUehled referenčních bod]  
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3.5. Znečiš[ující látky a pUíslušné imisní limity  
Imisní limity  
Imisní limity jsou uvedeny v ZákonE 201/2012 Sb. o ochranE ovzduší:  
PUehled imisních limit] je uveden v následujících tabulkách Ědle pUílohy č. 1 k uvedenému 

Zákonu): 

 

Poznámka: 
1) Maximální denní osmihodinová pr]mErná koncentrace se stanoví posouzením 
osmihodinových klouzavých pr]mEr] počítaných z hodinových údaj] a aktualizovaných 
každou hodinu. Každý osmihodinový pr]mEr se pUiUadí ke dni, ve kterém končí, to jest první 
výpočet je proveden z hodinových koncentrací bEhem periody 17:00 pUedešlého dne a 01:00 
daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin. 

 

1) Součet objemových pomEr] Ěppbvě oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádUený v 
jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého. 
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3.6. Hodnocení úrovnE znečištEní v pUedmEtné lokalitE  
Imisní pozadí   
Nejbližší sledované imisní pozadí jsou dle údaj] z tabelárních ročenek Českého 

hydrometeorologického ústavu:  
Koncentrace v jednotlivých sledovaných bodech – pEtileté klouzavé pr]mEry 2015 - 2019 

NO2 [µg.m-3] 
roční pr]mErná koncentrace 

SO2 [µg.m-3] 4. nejvyšší hodnota 24 hodinové 
pr]mErné koncentrace v kalendáUním roce 

  

 

PM10 [µg.m-3] 
roční pr]mErná koncentrace 

PM10_M36 [µg.m-3] 
36. nejvyšší hodnota 24 hodinové pr]mErné 

koncentrace v kalendáUním roce 

  
PM2,5 [µg.m-3] 

roční pr]mErná koncentrace 
Benzen [µg.m-3] 

roční pr]mErná koncentrace 
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Benzo[a]pyren [mg.m-3] 
roční pr]mErná koncentrace  

  

Pro zámEr nejsou vyžadována kompenzační opatUení podle § 11 odstavce 5 Z 201/2012 Sb. 

Dle podklad] se jedná o lokalitu s pr]mErnou kvalitou ovzduší v rámci ČR.  
Odhad imisního pozadí pro lokalitu bez zahrnutí posuzovaného zámEru  

 

Chemická 
sloučenina 

Rok 2019 
Maximální hod. 

koncentrace [µg/m3] 

Maximální denní 
koncentrace [µg/m3] 

Roční pr]mErná 
koncentrace [µg/m3] 

Max.  98% Kv Max.  98% Kv Aritmet. pr]mEr 
NO2 60 40 50 33 7,0 

NOx 70 50 60 40 15,0 

PM10 - - - 26,8 15,2 

PM2,5 - - - - 10,9 

CO  1500 (8h)  1200 (8h) 1150 750 380 

Jednotlivé hodnoty byly stanoveny v rámci vytvoUené sítE Ěvyloučeny byly lokality 

s reprezentativností do 2 km) s pUihlédnutím k místním podmínkám. Pro stanovení imisního 
pozadí bylo též využito analogie s obdobnými lokalitami. Imisní pozadí platí pro oblast 

výpočtové sítE v okolí zámEru, tedy v okruhu cca 2 km se stUedem v areálu.  
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4. VYHODNOCENÍ PACHOVÝCH LÁTEK Z PROVOZU ZÁMDRU  
Základní definice pro hodnocení pach] z provozu zámEru pro potUeby vyhodnocení.  
Pachová látka — je látka, která stimuluje lidský čichový systém tak že je vnímán pach. 
Intenzita pachu - údaj o míUe pachu zjištEný pomocí mEUicích a zkušebních metod 

pUíslušných technických norem, vyjádUený pachovými jednotkami. 

Prahová koncentrace detekce pachu - nejmenší koncentrace pachových látek, pro které 
polovina zkoumané populace m]že zjistit pach. 

Prahovou koncentraci rozpoznáni pachu - takový obsah pachových látek v ovzduší, pUi 
kterém dojde v 50 % pUípad] vystavení jejich účink]m k jejich identifikaci. Prahová 
koncentrace rozpoznání pachu leží zpravidla o 3 OUE.m-3 výše než prahová koncentrace 

detekce pachu. 

Evropská pachová jednotka (OUE) – množství pachu, které, pokud je rozptýleno v 1 m3 

neutrálního plynu za standardních podmínek, vyvolá fyziologickou reakci respondent] 
čichový vjem odpovídající evropské referenční pachové jednotce, (EROM) 

Evropská referenční pachová jednotka (EROM) - fyziologická reakce respondent] 
vyvolaná dávkou 123たg n-butanolu rozptýleného    v 1 m3 neutrálního plynu za standardních 
podmínek. To je množství, které odpovídá 0,040 たmol n-butanolu na 1 mol neutrálního plynu 
za normálních stavových podmínek.  

ObtEžováním zápachem - vnímáni zápachu obtEžujícího nad pUípustnou míru, jedná se o 

subjektivní hodnocení 
Implementace VaV/740/02 pro hodnocení zápachu ĚRNDr. JiUí Bubníkě  

„DP 2: 6.2.  SPECIFIKA A ODLIŠNOSTI MODELOVÁNÍ PACHOVÝCH LÁTEK  

Z dlouholetých zkušeností s aplikací rozptylových model] je známa Uad nejistot, vyplývajících ze 
samotného stochastického charakteru šíUení znečiš[ujících látek v ovzduší, nutného zjednodušení 
modelových pUedpoklad] a z nejistot ve vstupních emisních a meteorologických datech. K tEmto 
známým neurčitostem pUistupují v pUípadE modelování pUenosu a rozptylu pachových látek další 
obtíže a nejistoty, vyplývající z dUíve zmínEných specifik ve vnímání a kvantifikaci pachu:  

• Stanovení emise pachových látek ze zdroje je zatíženo ještE vEtší chybou než v pUípadE 
znečiš[ujících látek v d]sledku obtížné a subjektivní kvantifikace pachu a komplikované 
struktury zdroj], obvykle poz]stávající z nespecifikovaných únik], ventilačních výduch], 
komín] a velkých plošných zdroj].  

• P]sobení pachových látek není obvykle kumulativní a nelze tudíž pUistupovat k jejich 
modelování stejným zp]sobem jako u znečiš[ujících látek. Účinky pachových látek z 

jednoho zdroje mohou zcela maskovat látky pocházející z jiného zdroje. V d]sledku 
Stevensova zákona je maskovací efekt závislý na stupni naUedEní pachové látky a tudíž na 
rozptylových podmínkách a na vzdálenosti od zdroje.  

• Pachové látky se mohou v ovzduší transformovat v d]sledku zmEn teploty, vzdušné vlhkosti 
a slunečního záUení zp]sobem, který dosud není uspokojivým zp]sobem popsán.  

• Nejkratší časový interval, pro který rozptylové modely predikují pr]mErné koncentrace, je 

obvykle 1 hodina. BEhem tohoto intervalu m]že koncentrace pachové látky fluktuovat kolem 

této pr]mErné hodnoty v širokém rozmezí. Smyslová reakce človEka na pach je velmi rychlá, 

obvykle v Uádu milisekund, nejdéle v Uádu trvání jednoho nádechu. Intenzita vjemu je 

určena špičkovými hodnotami koncentrace, nikoliv pr]mErnou hodnotou. Úvahy založené 

na pr]mErné koncentraci by vedly k podcenEní účink] koncentrací pachových látek do 

modelu, musí být proto zabudována pUíslušná korekce na pomEr Špička.„ 
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Vliv fluktuace koncentrace na vnímání pachu 

 

Jsou uvažovány tyto typy zdroj]:  

• Bodové – emise probíhá z malé plochy, jejíž rozmEry jsou zanedbatelné v porovnání se 

vzdáleností k nejbližšímu receptorovému bodu a jehož struktura není významná.  

• Plošné – vyznačuje se zUetelnou dvojrozmErnou strukturou, vertikální rozsah je 
omezený.  

• Liniové – speciální pUípad plošného zdroje, kde je šíUka zdroje menší než jeho délka; 
zdroje, jejichž šíUka pUesahuje 20% délky, jsou považovány za zdroje plošné.  

• Objemové – mají trojrozmErnou strukturu a obsahují dostatečné množství emitujících 

bod], aby jejich emise mohla být považována za homogenní.  

• Komín – vyvýšený bodový zdroj má pomErnE malé horizontální rozmEry obvykle 
vypouští horké emise. Jako „vysoké“ se označují komíny se stavební výškou, pUesahující 
tlouš[ku pUízemní vrstvy (30-50 m).  

Komíny neovlivnEné závEtrnými efekty – pUevyšující nejvyšší okolní budovy alespoO 2.5 krát, 
vlečky tEchto zdroj] nejsou okolními budovami ovlivnEny. Není-li tato podmínka splnEna, 
pUedpokládá se, že bodový zdroj je závEtrnými efekty ovlivnEn.  

V následující tabulce je sada P/M faktor] pro pUevod pr]mErných hodinových koncentrací na 

koncentrace špičkové, navržené ve zprávE Katestone Scientific. 

Hodnoty koeficientu pro pUepočet pr]mErných hodinových koncentrací pachových látek na 

špičkové koncentrace 
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Blízká oblast se rozprostírá do takové vzdálenosti od zdroje, kde struktura zdroje ještE ovlivOuje tvar a 

rozptyl vlečky. Vymezuje se desetinásobkem nejvEtšího rozmEru zdroje (výšky nebo šíUky). 

Vzdálená oblast navazuje na oblast blízkou, vznos a rozptyl vlečky se již plnE projevil, vlečka je dobUe 
promíchaná.“  

Vzhledem ke zdroji lze považovat pec za bodový zdroj pUízemní.  
Podklady I. pro hodnocení emisí pachových látek ze zámEru  
Základním podkladem pro hodnocení emisí pachových látek je mEUení provedené firmou 
EMPLA spol. s.r.o. dne 21.05.2009 

Protokol o zkoušce č. E 279/2009 autorizované mEUení emisí pachových látek  
Místo mEUení:     Zalaegenszeg Ma@arsko  
PUedmEt mEUení:    spalovna Spectrum Derwent II – koncentrace pachových 

látek 

Datum mEUení:    21. 5. 2009 

Datum vypracování protokolu:  21. 5. 2009 

OdbEr vzork] provedli:   Ing. Tomáš Hubka, Ph.D.  

NamEUené hodnoty  

Číslo odbEru  Koncentrace pachových látek cod [ouE/m3]  

1 813  

2 683 

3 592 

StUední hodnota 690 (za podmínek mEUeníě 
Poznámka: Uvedená stUední hodnota koncentrací pachových látek byla vypočtena jako 

geometrický pr]mEr. Hodnota je vztažena na podmínky mEUení.  
Hmotnostní tok pachových látek  

odbErové místo  hmotnostní tok pachových látek Mod [ouE/s]  

spalovna  200  

 



  Farm Projekt  

RS Plánice Volkan 750 Strana 19 (celkem 42) 

Nejistota mEUení  
číslo odbEru  celková nejistota (%)  

1  10  

2  14  

3  17  

Podklady II. pro hodnocení pachových látek – mEUení Volkan 500 v areálu Lišany  
Protokol o autorizovaném mEUení emisí a o akreditované zkoušce číslo T/613/10/01, 

Stanovení koncentrace pachových látek na spalovacím zaUízení živočišných tkání, 
instalovaném v areálu společnosti ůNIMO ŽůTEC a.s., Lišany čp. 33, 440 01 LOUNY 1 ze 

dne 11.10.2010 vypracovala firma Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s.  
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Základní hodnotou pro hodnocení pachových látek je hmotnostní tok pachových látek.  

• v pUípadE mEUení fy EMPLA bylo dosaženo 200 OUe/s  

• v pUípadE mEUení firmy TESSO bylo dosaženo 147,2 OUe/s  
Pro modelování je využito vyšší z obou hodnot, tedy 200 OUe/s  
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5. VÝSLEDKY ROZPTYLOVÉ STUDIE  
Výpočet byl proveden v rámci výpočtové sítE pro imise:  

1. Maximální hodinová koncentrace – jedná se o nejvyšší vypočtené hodnoty z pEti tUíd 
stabilit a tUí stupO] rychlosti vEtru. Tato hodnota reprezentuje nejnepUíznivEjší stav, 
který m]že v hodnocené lokalitE nastat.  

2. Maximální denní koncentrace – jedná se o nejvyšší vypočtené hodnoty z pEti tUíd 
stabilit a tUi stupO] rychlosti vEtru. Tato hodnota reprezentuje nejnepUíznivEjší stav, 
který m]že v hodnocené lokalitE nastat v rámci hodnocených denních koncentrací.  

3. Pr]mErné roční koncentrace  

* Poznámka: pro oxid uhelnatý byl stanoven 8 hodinový klouzavý pr]mEr.  
Zobrazení izolinií je z d]vodu dostatečné reprezentativnosti datových polí s výpočty, povaze 

jednotlivých posuzovaných substancí provedeno pro reprezentanty emisí spojených 
s provozem.  

Mapové podklady  
• Mapový podklad - byla zvolena mapa z www.cuzk.cz v mEUítku 1:10000 

s vrstevnicemi. 

• Výškopis – byl zvolen interní výškopis programu SYMOS 97 v rastru 50x50 metr] 
v souUadném systému JTSK.  
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5.1. Tabulkové výsledky modelování 

5.1.1. NOx - stav po realizaci µg/m3  

SouUadnice -823400 -823100 -822800 -822500 -822200 -821900 -821600 -821300 -821000 -820700 

-1107790 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

max. hod. 0,98 0,42 0,38 0,52 0,61 1,95 0,99 3,13 2,28 2,13 

max. den. 0,64 0,28 0,26 0,35 0,41 1,30 0,72 2,32 1,51 1,40 

pr]m. rok 1,29E-02 5,68E-03 3,98E-03 5,82E-03 7,35E-03 2,55E-02 2,03E-02 3,50E-02 2,46E-02 2,45E-02 

-1107990 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

max. hod. 0,84 0,42 0,51 0,67 0,90 5,13 1,11 1,23 3,14 2,53 

max. den. 0,56 0,28 0,34 0,45 0,61 3,39 0,82 0,91 2,29 1,77 

pr]m. rok 1,29E-02 6,22E-03 6,62E-03 7,90E-03 1,24E-02 4,87E-02 2,62E-02 2,88E-02 4,11E-02 3,24E-02 

-1108190 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

max. hod. 0,92 0,76 1,49 1,62 5,61 12,53 1,25 1,05 2,73 2,73 

max. den. 0,61 0,51 0,99 1,08 3,72 8,22 0,93 0,78 2,03 1,95 

pr]m. rok 1,53E-02 1,39E-02 2,48E-02 2,66E-02 6,07E-02 1,05E-01 3,49E-02 3,40E-02 4,91E-02 4,04E-02 

-1108390 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

max. hod. 0,65 1,34 1,67 4,23 15,67 8,21 1,45 1,11 2,52 2,83 

max. den. 0,43 0,89 1,11 2,80 10,31 5,63 1,02 0,81 1,85 2,01 

pr]m. rok 1,28E-02 2,48E-02 3,18E-02 6,56E-02 1,61E-01 1,15E-01 5,39E-02 4,58E-02 5,82E-02 4,69E-02 

-1108590 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

max. hod. 0,59 1,85 2,29 7,76 27,93 12,93 2,28 1,15 3,77 2,98 

max. den. 0,39 1,22 1,51 5,14 18,42 9,31 1,61 0,84 2,77 2,06 

pr]m. rok 1,22E-02 3,21E-02 4,51E-02 1,15E-01 4,04E-01 3,70E-01 1,16E-01 5,75E-02 7,73E-02 5,08E-02 

-1108790 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

max. hod. 0,65 0,90 4,67 7,89 17,41 15,84 6,57 1,20 2,45 2,89 

max. den. 0,43 0,60 3,07 5,20 11,47 9,52 4,31 0,89 1,80 2,03 

pr]m. rok 1,25E-02 1,76E-02 5,32E-02 9,16E-02 1,78E-01 1,71E-01 1,58E-01 5,15E-02 6,02E-02 4,85E-02 

-1108990 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

max. hod. 0,80 0,73 2,96 4,79 10,36 6,23 2,76 1,15 1,86 2,75 

max. den. 0,53 0,49 1,95 3,16 6,83 4,08 1,90 0,84 1,36 1,97 

pr]m. rok 1,36E-02 1,29E-02 3,49E-02 4,96E-02 8,47E-02 7,29E-02 6,49E-02 3,84E-02 4,50E-02 4,30E-02 

-1109190 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

max. hod. 0,63 1,02 1,84 4,65 8,05 3,12 1,62 1,20 1,65 2,52 

max. den. 0,42 0,68 1,21 3,05 5,31 2,12 1,15 0,88 1,21 1,83 

pr]m. rok 9,97E-03 1,52E-02 2,19E-02 3,76E-02 5,90E-02 3,86E-02 3,41E-02 3,04E-02 3,49E-02 3,63E-02 

-1109390 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

max. hod. 0,79 1,24 2,95 4,16 6,33 3,04 2,10 1,13 1,16 2,43 

max. den. 0,52 0,82 1,94 2,73 4,23 2,20 1,49 0,84 0,85 1,75 

pr]m. rok 1,07E-02 1,44E-02 2,33E-02 2,99E-02 4,25E-02 3,07E-02 3,15E-02 2,39E-02 2,47E-02 3,06E-02 

-1109590 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

max. hod. 0,95 2,11 2,45 3,20 4,52 3,78 3,57 1,15 1,28 2,22 

max. den. 0,62 1,39 1,61 2,10 3,02 2,74 2,60 0,85 0,95 1,57 

pr]m. rok 1,06E-02 1,62E-02 1,75E-02 2,20E-02 2,97E-02 2,83E-02 3,21E-02 2,07E-02 2,12E-02 2,49E-02 
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Imisní limity 
     

Legislativní limit Max.hod. PUípustná četnost pUekročení       
Koncentrace - -      
Legislativní limit Max. den  PUípustná četnost pUekročení       
Koncentrace - -      
Legislativní limit Pr]m. rok  PUípustná četnost pUekročení       
Koncentrace 30 -      

Shrnutí pUíspEvk] v síti ref. Bod] 
 Sledované referenční body 

Dosažená maxima Max.hod. Max. den Pr]m. rok   Referenční bod  Max.hod. Max. den Pr]m. rok 

Referenční bod  55 55 55  Číslo µg/m3 µg/m3 µg/m3 

Koncentrace 27,93 18,42 4,04E-01  101 4,42 2,92 3,84E-02 

PUíspEvek k limit]m  - - 1,35%  102 3,59 2,51 2,42E-02 

Dosažená minima Max.hod. Max. den Pr]m. rok  103 1,35 1,00 2,68E-02 
Referenční bod 93 93 93  104 2,87 2,01 4,78E-02 

Koncentrace 0,38 0,26 3,98E-03       
PUíspEvek k limit]m  - - 0,01%  PUíspEvky zámEru k imisním limit]m  
Aritmetický pr]mEr Max.hod. Max. den Pr]m. rok   Referenční bod  Max.hod. Max. den Pr]m. rok 

Koncentrace 3,36 2,27 4,79E-02  101 - - 0,13% 

PUíspEvek k limit]m  - - 0,16%  102 - - 0,08% 

Imisní pozadí v lokalitE   103 - - 0,09% 

Chemická sloučenina Max.hod. Max. den Pr]m. rok  104 - - 0,16% 

NOx 50 40 15       

Vyhodnocení celkové emisní situace v lokalitE se zahrnutím zámEru 

Dosažená maxima Max.hod. Max. den Pr]m. rok   Referenční bod  M��.hod. M��. den Pr]m. rok 

Referenční bod  55 55 55  101 54,42 42,92 15,04 

Koncentrace 77,93 58,42 15,40  SplnEní leg. limitu  - - ANO 

SplnEní leg. limitu  - - ANO  102 53,59 42,51 15,02 

Dosažená minima Max.hod. Max. den Pr]m. rok  SplnEní leg. limitu  - - ANO 

Referenční bod 93 93 93  103 51,35 41,00 15,03 

Koncentrace 50,38 40,26 15,00  SplnEní leg. limitu  - - ANO 

SplnEní leg. limitu  - - ANO  104 52,87 42,01 15,05 

Aritmetický pr]mEr Max.hod. Max. den Pr]m. rok  SplnEní leg. limitu  - - ANO 

Koncentrace 53,36 42,27 15,05       
SplnEní leg. limitu  - - ANO       
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5.1.2. NO2 - stav po realizaci µg/m3 

SouUadnice -823400 -823100 -822800 -822500 -822200 -821900 -821600 -821300 -821000 -820700 

-1107790 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

max. hod. 0,05 0,02 0,02 0,03 0,03 0,10 0,05 0,16 0,11 0,11 

max. den. 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 0,06 0,04 0,12 0,08 0,07 

pr]m. rok 6,45E-04 2,84E-04 1,99E-04 2,91E-04 3,68E-04 1,27E-03 1,01E-03 1,75E-03 1,23E-03 1,22E-03 

-1107990 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

max. hod. 0,04 0,02 0,03 0,03 0,05 0,26 0,06 0,06 0,16 0,13 

max. den. 0,03 0,01 0,02 0,02 0,03 0,17 0,04 0,05 0,11 0,09 

pr]m. rok 6,47E-04 3,11E-04 3,31E-04 3,95E-04 6,20E-04 2,44E-03 1,31E-03 1,44E-03 2,06E-03 1,62E-03 

-1108190 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

max. hod. 0,05 0,04 0,07 0,08 0,28 0,63 0,06 0,05 0,14 0,14 

max. den. 0,03 0,03 0,05 0,05 0,19 0,41 0,05 0,04 0,10 0,10 

pr]m. rok 7,65E-04 6,93E-04 1,24E-03 1,33E-03 3,03E-03 5,24E-03 1,75E-03 1,70E-03 2,46E-03 2,02E-03 

-1108390 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

max. hod. 0,03 0,07 0,08 0,21 0,78 0,41 0,07 0,06 0,13 0,14 

max. den. 0,02 0,04 0,06 0,14 0,52 0,28 0,05 0,04 0,09 0,10 

pr]m. rok 6,40E-04 1,24E-03 1,59E-03 3,28E-03 8,03E-03 5,76E-03 2,70E-03 2,29E-03 2,91E-03 2,35E-03 

-1108590 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

max. hod. 0,03 0,09 0,11 0,39 1,40 0,65 0,11 0,06 0,19 0,15 

max. den. 0,02 0,06 0,08 0,26 0,92 0,47 0,08 0,04 0,14 0,10 

pr]m. rok 6,09E-04 1,61E-03 2,25E-03 5,74E-03 2,02E-02 1,85E-02 5,78E-03 2,88E-03 3,87E-03 2,54E-03 

-1108790 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

max. hod. 0,03 0,05 0,23 0,39 0,87 0,79 0,33 0,06 0,12 0,14 

max. den. 0,02 0,03 0,15 0,26 0,57 0,48 0,22 0,04 0,09 0,10 

pr]m. rok 6,24E-04 8,80E-04 2,66E-03 4,58E-03 8,89E-03 8,56E-03 7,90E-03 2,58E-03 3,01E-03 2,43E-03 

-1108990 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

max. hod. 0,04 0,04 0,15 0,24 0,52 0,31 0,14 0,06 0,09 0,14 

max. den. 0,03 0,02 0,10 0,16 0,34 0,20 0,09 0,04 0,07 0,10 

pr]m. rok 6,81E-04 6,43E-04 1,75E-03 2,48E-03 4,24E-03 3,65E-03 3,25E-03 1,92E-03 2,25E-03 2,15E-03 

-1109190 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

max. hod. 0,03 0,05 0,09 0,23 0,40 0,16 0,08 0,06 0,08 0,13 

max. den. 0,02 0,03 0,06 0,15 0,27 0,11 0,06 0,04 0,06 0,09 

pr]m. rok 4,99E-04 7,58E-04 1,09E-03 1,88E-03 2,95E-03 1,93E-03 1,71E-03 1,52E-03 1,74E-03 1,82E-03 

-1109390 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

max. hod. 0,04 0,06 0,15 0,21 0,32 0,15 0,10 0,06 0,06 0,12 

max. den. 0,03 0,04 0,10 0,14 0,21 0,11 0,07 0,04 0,04 0,09 

pr]m. rok 5,37E-04 7,20E-04 1,17E-03 1,50E-03 2,12E-03 1,54E-03 1,58E-03 1,20E-03 1,23E-03 1,53E-03 

-1109590 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

max. hod. 0,05 0,11 0,12 0,16 0,23 0,19 0,18 0,06 0,06 0,11 

max. den. 0,03 0,07 0,08 0,10 0,15 0,14 0,13 0,04 0,05 0,08 

pr]m. rok 5,28E-04 8,10E-04 8,77E-04 1,10E-03 1,48E-03 1,42E-03 1,61E-03 1,04E-03 1,06E-03 1,25E-03 
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Imisní limity 
     

Legislativní limit Max.hod. PUípustná četnost pUekročení       
Koncentrace 200 18 

     
Legislativní limit Max. den  PUípustná četnost pUekročení       
Koncentrace - - 

     
Legislativní limit Pr]m. rok  PUípustná četnost pUekročení       
Koncentrace 40 - 

     

Shrnutí pUíspEvk] v síti ref. Bod] 
 Sledované referenční body 

Dosažená maxima Max.hod. Max. den Pr]m. rok   Referenční bod  Max.hod. Max. den Pr]m. rok 

Referenční bod  55 55 55  Číslo µg/m3 µg/m3 µg/m3 

Koncentrace 1,40 0,92 2,02E-02  101 0,22 0,15 1,92E-03 

PUíspEvek k limit]m  0,70� - 0,05� 
 102 0,18 0,13 1,21E-03 

Dosažená minima Max.hod. Max. den Pr]m. rok  103 0,07 0,05 1,34E-03 

Referenční bod 93 93 93 
 104 0,14 0,10 2,39E-03 

Koncentrace 0,02 0,01 1,99E-04       
PUíspEvek k limit]m  0,01� - 0,0005�  PUíspEvky zámEru k imisním limit]m  
Aritmetický pr]mEr Max.hod. Max. den Pr]m. rok   Referenční bod  Max.hod. Max. den Pr]m. rok 

Koncentrace 0,17 0,11 2,40E-03  101 0,11� - 0,005� 

PUíspEvek k limit]m  0,08� - 0,006�  102 0,09� - 0,003� 

Imisní pozadí v lokalitE   
103 0,03� - 0,003� 

Chemická sloučenina Max.hod. Max. den Pr]m. rok 
 

104 0,07� - 0,006� 

NO2 40 33 7       

Vyhodnocení celkové emisní situace v lokalitE se zahrnutím zámEru 

Dosažená maxima Max.hod. Max. den Pr]m. rok   Referenční bod  ���.hod. ���. den Pr]m. rok 

Referenční bod  55 55 55  101 40,22 33,15 7,00 

Koncentrace 41,40 33,92 7,02  SplnEní leg. limitu  ANO - ANO 

SplnEní leg. limitu  ANO - ANO 
 

102 40,18 33,13 7,00 

Dosažená minima Max.hod. Max. den Pr]m. rok  SplnEní leg. limitu  ANO - ANO 

Referenční bod 93 93 93  103 40,07 33,05 7,00 

Koncentrace 40,02 33,01 7,00  SplnEní leg. limitu  ANO - ANO 

SplnEní leg. limitu  ANO - ANO 
 

104 40,14 33,10 7,00 

Aritmetický pr]mEr Max.hod. Max. den Pr]m. rok 
 

SplnEní leg. limitu  ANO - ANO 

Koncentrace 40,17 33,11 7,00       
SplnEní leg. limitu  ANO - ANO 
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5.1.3. CO - stav po realizaci µg/m3 

SouUadnice -823400 -823100 -822800 -822500 -822200 -821900 -821600 -821300 -821000 -820700 

-1107790 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

max. hod. 0,20 0,10 0,09 0,12 0,15 0,45 0,29 0,56 0,32 0,32 

max. den. 0,13 0,07 0,06 0,08 0,10 0,29 0,21 0,39 0,21 0,21 

pr]m. rok 3,06E-03 2,10E-03 1,77E-03 2,45E-03 3,03E-03 6,76E-03 6,22E-03 7,67E-03 5,32E-03 5,16E-03 

-1107990 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

max. hod. 0,18 0,10 0,12 0,16 0,23 0,82 0,32 0,35 0,52 0,39 

max. den. 0,12 0,07 0,08 0,11 0,15 0,54 0,24 0,26 0,36 0,27 

pr]m. rok 3,38E-03 2,44E-03 2,78E-03 3,42E-03 4,91E-03 1,11E-02 8,61E-03 8,19E-03 8,71E-03 6,78E-03 

-1108190 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

max. hod. 0,20 0,18 0,34 0,36 0,95 1,62 0,38 0,30 0,52 0,43 

max. den. 0,13 0,12 0,22 0,24 0,62 1,07 0,28 0,23 0,37 0,30 

pr]m. rok 4,04E-03 4,36E-03 6,92E-03 7,77E-03 1,37E-02 2,20E-02 1,26E-02 1,07E-02 1,10E-02 8,44E-03 

-1108390 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

max. hod. 0,15 0,30 0,38 0,78 1,96 2,37 0,45 0,33 0,53 0,44 

max. den. 0,10 0,20 0,25 0,52 1,29 1,64 0,33 0,24 0,38 0,31 

pr]m. rok 3,88E-03 6,48E-03 9,05E-03 1,62E-02 3,07E-02 4,59E-02 2,19E-02 1,52E-02 1,36E-02 9,82E-03 

-1108590 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

max. hod. 0,14 0,37 0,49 1,13 3,53 5,63 0,71 0,34 0,63 0,44 

max. den. 0,09 0,24 0,32 0,74 2,32 4,19 0,49 0,25 0,45 0,30 

pr]m. rok 3,81E-03 7,53E-03 1,12E-02 2,41E-02 7,90E-02 2,82E-01 4,48E-02 1,91E-02 1,64E-02 1,05E-02 

-1108790 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

max. hod. 0,14 0,20 0,59 1,03 2,23 3,40 1,48 0,36 0,52 0,44 

max. den. 0,09 0,13 0,39 0,68 1,46 2,45 1,10 0,27 0,37 0,30 

pr]m. rok 3,69E-03 5,19E-03 1,04E-02 1,82E-02 3,51E-02 5,83E-02 4,37E-02 1,69E-02 1,42E-02 1,01E-02 

-1108990 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

max. hod. 0,17 0,17 0,46 0,70 1,31 1,43 0,80 0,34 0,44 0,43 

max. den. 0,11 0,11 0,31 0,46 0,86 1,06 0,60 0,25 0,31 0,30 

pr]m. rok 3,60E-03 4,07E-03 7,76E-03 1,06E-02 1,66E-02 2,18E-02 1,97E-02 1,23E-02 1,11E-02 8,99E-03 

-1109190 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

max. hod. 0,14 0,22 0,34 0,61 1,04 0,78 0,47 0,34 0,39 0,41 

max. den. 0,09 0,15 0,22 0,40 0,68 0,58 0,35 0,25 0,28 0,28 

pr]m. rok 2,91E-03 4,06E-03 5,25E-03 7,55E-03 1,18E-02 1,13E-02 1,07E-02 9,12E-03 8,58E-03 7,60E-03 

-1109390 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

max. hod. 0,17 0,23 0,40 0,52 0,84 0,65 0,51 0,32 0,31 0,38 

max. den. 0,11 0,15 0,26 0,34 0,56 0,47 0,37 0,23 0,22 0,26 

pr]m. rok 2,80E-03 3,44E-03 4,73E-03 5,81E-03 8,55E-03 7,91E-03 8,31E-03 6,82E-03 6,35E-03 6,33E-03 

-1109590 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

max. hod. 0,18 0,28 0,31 0,40 0,62 0,61 0,57 0,31 0,30 0,34 

max. den. 0,12 0,19 0,20 0,26 0,41 0,42 0,40 0,23 0,21 0,23 

pr]m. rok 2,48E-03 3,26E-03 3,41E-03 4,31E-03 6,03E-03 6,20E-03 6,90E-03 5,47E-03 5,21E-03 5,16E-03 
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Imisní limity      

Legislativní limit Max.8hod. 
PUípustná četnost 

pUekročení       
Koncentrace 10000 - 

     

Legislativní limit Max. den  
PUípustná četnost 

pUekročení       
Koncentrace - - 

     

Legislativní limit Pr]m. rok  PUípustná četnost 
pUekročení       

Koncentrace - - 
     

Shrnutí pUíspEvk] v síti ref. bod]   Sledované referenční body 

Dosažená maxima Max.8hod. Max. den Pr]m. rok   Sledované ref. body Max.8hod. Max. den Pr]m. rok 

Referenční bod  56 56 56  Číslo µg/m3 µg/m3 µg/m3 

Koncentrace 5,63 4,19 2,82E-01  101 0,65 0,42 8,14E-03 

PUíspEvek k limit]m  0,06� - - 
 102 0,54 0,37 5,21E-03 

Dosažená minima Max.8hod. Max. den Pr]m. rok  103 0,32 0,23 6,54E-03 

Referenční bod 93 93 93 
 104 0,44 0,30 9,95E-03 

Koncentrace 0,09 0,06 1,77E-03       
PUíspEvek k limit]m  0,001� - -   PUíspEvky zámEru k imisním limit]m  
Aritmetický pr]mEr Max.8hod. Max. den Pr]m. rok   Referenční bod  Max.8hod. Max. den Pr]m. rok 

Koncentrace 0,62 0,43 1,40E-02  101 0,006� - - 

PUíspEvek k limit]m  0,006� - -  102 0,005� - - 

Imisní pozadí v lokalitE   103 0,003� - - 

Chemická sloučenina Max.8hod. Max. den Pr]m. rok 
 

104 0,004� - - 

CO 1200 750 380       
Vyhodnocení celkové emisní situace v lokalitE se zahrnutím zámEru 

Dosažená maxima Max.8hod. Max. den Pr]m. rok   Referenční bod  �	
.8hod. �	
. den Pr]m. rok 

Referenční bod  56 56 56  101 1 200,65 750,42 380,01 

Koncentrace 1 205,63 754,19 380,28  SplnEní leg. limitu  ANO - - 

SplnEní leg. limitu  ANO - - 
 

102 1 200,54 750,37 380,01 

Dosažená minima Max.8hod. Max. den Pr]m. rok  SplnEní leg. limitu  ANO - - 

Referenční bod 93 93 93  103 1 200,32 750,23 380,01 

Koncentrace 1 200,09 750,06 380,00  SplnEní leg. limitu  ANO - - 

SplnEní leg. limitu  ANO - - 
 

104 1 200,44 750,30 380,01 

Aritmetický pr]mEr Max.8hod. Max. den Pr]m. rok 
 

SplnEní leg. limitu  ANO - - 

Koncentrace 1 200,62 750,43 380,01       
SplnEní leg. limitu  ANO - - 
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5.1.4. Organické látky - stav po realizaci µg/m3 

SouUadnice -823400 -823100 -822800 -822500 -822200 -821900 -821600 -821300 -821000 -820700 

-1107790 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

max. hod. 0,04 0,02 0,02 0,02 0,03 0,08 0,04 0,13 0,10 0,09 

max. den. 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 0,06 0,03 0,10 0,06 0,06 

pr]m. rok 5,55E-04 2,44E-04 1,71E-04 2,50E-04 3,16E-04 1,10E-03 8,72E-04 1,51E-03 1,06E-03 1,05E-03 

-1107990 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

max. hod. 0,04 0,02 0,02 0,03 0,04 0,22 0,05 0,05 0,14 0,11 

max. den. 0,02 0,01 0,01 0,02 0,03 0,15 0,04 0,04 0,10 0,08 

pr]m. rok 5,56E-04 2,68E-04 2,85E-04 3,40E-04 5,33E-04 2,10E-03 1,13E-03 1,24E-03 1,77E-03 1,39E-03 

-1108190 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

max. hod. 0,04 0,03 0,06 0,07 0,24 0,54 0,05 0,05 0,12 0,12 

max. den. 0,03 0,02 0,04 0,05 0,16 0,35 0,04 0,03 0,09 0,08 

pr]m. rok 6,58E-04 5,96E-04 1,07E-03 1,14E-03 2,61E-03 4,51E-03 1,50E-03 1,46E-03 2,11E-03 1,74E-03 

-1108390 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

max. hod. 0,03 0,06 0,07 0,18 0,67 0,35 0,06 0,05 0,11 0,12 

max. den. 0,02 0,04 0,05 0,12 0,44 0,24 0,04 0,03 0,08 0,09 

pr]m. rok 5,51E-04 1,07E-03 1,37E-03 2,82E-03 6,90E-03 4,95E-03 2,32E-03 1,97E-03 2,50E-03 2,02E-03 

-1108590 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

max. hod. 0,03 0,08 0,10 0,33 1,20 0,56 0,10 0,05 0,16 0,13 

max. den. 0,02 0,05 0,07 0,22 0,79 0,40 0,07 0,04 0,12 0,09 

pr]m. rok 5,24E-04 1,38E-03 1,94E-03 4,93E-03 1,74E-02 1,59E-02 4,97E-03 2,47E-03 3,33E-03 2,19E-03 

-1108790 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

max. hod. 0,03 0,04 0,20 0,34 0,75 0,68 0,28 0,05 0,11 0,12 

max. den. 0,02 0,03 0,13 0,22 0,49 0,41 0,19 0,04 0,08 0,09 

pr]m. rok 5,37E-04 7,56E-04 2,29E-03 3,94E-03 7,64E-03 7,35E-03 6,79E-03 2,22E-03 2,59E-03 2,09E-03 

-1108990 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

max. hod. 0,03 0,03 0,13 0,21 0,45 0,27 0,12 0,05 0,08 0,12 

max. den. 0,02 0,02 0,08 0,14 0,29 0,18 0,08 0,04 0,06 0,08 

pr]m. rok 5,85E-04 5,53E-04 1,50E-03 2,13E-03 3,64E-03 3,13E-03 2,79E-03 1,65E-03 1,94E-03 1,85E-03 

-1109190 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

max. hod. 0,03 0,04 0,08 0,20 0,35 0,13 0,07 0,05 0,07 0,11 

max. den. 0,02 0,03 0,05 0,13 0,23 0,09 0,05 0,04 0,05 0,08 

pr]m. rok 4,29E-04 6,52E-04 9,40E-04 1,62E-03 2,54E-03 1,66E-03 1,47E-03 1,31E-03 1,50E-03 1,56E-03 

-1109390 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

max. hod. 0,03 0,05 0,13 0,18 0,27 0,13 0,09 0,05 0,05 0,10 

max. den. 0,02 0,04 0,08 0,12 0,18 0,09 0,06 0,04 0,04 0,08 

pr]m. rok 4,62E-04 6,19E-04 1,00E-03 1,29E-03 1,83E-03 1,32E-03 1,36E-03 1,03E-03 1,06E-03 1,32E-03 

-1109590 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

max. hod. 0,04 0,09 0,11 0,14 0,19 0,16 0,15 0,05 0,06 0,10 

max. den. 0,03 0,06 0,07 0,09 0,13 0,12 0,11 0,04 0,04 0,07 

pr]m. rok 4,54E-04 6,97E-04 7,54E-04 9,48E-04 1,28E-03 1,22E-03 1,38E-03 8,90E-04 9,13E-04 1,07E-03 
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Shrnutí pUíspEvk] v síti ref. bod] 
 Sledované referenční body  

Dosažená 
maxima 

Max.hod. Max. den Pr]m. rok 
 

Referenční bod  Max.hod. Max. den Pr]m. rok 

Referenční bod 55 55 55 
 

Číslo µg/m3 µg/m3 µg/m3 

Koncentrace 1,20 0,79 1,74E-02 
 101 - 0,19 0,13 1,65E-03 

Dosažená 
minima 

Max.hod. Max. den Pr]m. rok  
102 - 0,15 0,11 1,04E-03 

Referenční bod 93 93 93  
103 - 0,06 0,04 1,15E-03 

Koncentrace 0,02 0,01 1,71E-04  
104 - 0,12 0,09 2,06E-03 

Aritmetický 
pr]mEr Max.hod. Max. den Pr]m. rok  

     
Koncentrace 0,14 0,10 2,06E-03  

     

     
 

     

Imisní limity           

Nejsou        
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5.1.5. PM10 - stav po realizaci µg/m3 

SouUadnice -823400 -823100 -822800 -822500 -822200 -821900 -821600 -821300 -821000 -820700 

-1107790 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

max. hod. 1,52E-01 6,12E-02 5,50E-02 7,49E-02 8,79E-02 2,82E-01 1,44E-01 4,49E-01 3,19E-01 2,86E-01 

max. den. 1,11E-01 4,59E-02 4,14E-02 5,65E-02 6,66E-02 2,11E-01 1,19E-01 3,74E-01 2,37E-01 2,13E-01 

pr]m. rok 1,85E-03 8,24E-04 5,77E-04 8,42E-04 1,06E-03 3,67E-03 2,93E-03 4,99E-03 3,44E-03 3,38E-03 

-1107990 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

max. hod. 1,21E-01 6,07E-02 7,31E-02 9,61E-02 1,30E-01 7,65E-01 1,60E-01 1,78E-01 4,49E-01 3,42E-01 

max. den. 8,96E-02 4,57E-02 5,50E-02 7,27E-02 9,88E-02 5,66E-01 1,33E-01 1,48E-01 3,64E-01 2,66E-01 

pr]m. rok 1,86E-03 9,03E-04 9,60E-04 1,14E-03 1,83E-03 7,03E-03 3,79E-03 4,15E-03 5,83E-03 4,49E-03 

-1108190 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

max. hod. 1,32E-01 1,09E-01 2,14E-01 2,48E-01 8,30E-01 1,78E+00 1,79E-01 1,51E-01 3,95E-01 3,81E-01 

max. den. 9,80E-02 8,14E-02 1,60E-01 1,83E-01 6,16E-01 1,31E+00 1,49E-01 1,26E-01 3,31E-01 3,03E-01 

pr]m. rok 2,20E-03 2,01E-03 3,57E-03 3,97E-03 8,78E-03 1,49E-02 5,05E-03 4,92E-03 7,01E-03 5,67E-03 

-1108390 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

max. hod. 9,45E-02 1,93E-01 2,41E-01 6,45E-01 2,22E+00 1,18E+00 2,07E-01 1,59E-01 3,65E-01 3,92E-01 

max. den. 7,02E-02 1,44E-01 1,80E-01 4,76E-01 1,64E+00 9,03E-01 1,66E-01 1,32E-01 3,05E-01 3,10E-01 

pr]m. rok 1,86E-03 3,57E-03 4,59E-03 9,53E-03 2,28E-02 1,67E-02 7,80E-03 6,62E-03 8,33E-03 6,55E-03 

-1108590 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

max. hod. 8,48E-02 2,80E-01 3,60E-01 1,12E+00 3,94E+00 1,86E+00 3,29E-01 1,66E-01 5,44E-01 4,02E-01 

max. den. 6,36E-02 2,06E-01 2,64E-01 8,31E-01 2,93E+00 1,50E+00 2,59E-01 1,37E-01 4,42E-01 3,11E-01 

pr]m. rok 1,77E-03 4,61E-03 6,53E-03 1,64E-02 5,75E-02 5,36E-02 1,67E-02 8,32E-03 1,09E-02 7,04E-03 

-1108790 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

max. hod. 9,41E-02 1,31E-01 6,53E-01 1,12E+00 2,47E+00 2,34E+00 9,59E-01 1,74E-01 3,57E-01 3,96E-01 

max. den. 7,00E-02 9,74E-02 4,84E-01 8,29E-01 1,83E+00 1,62E+00 7,18E-01 1,44E-01 2,97E-01 3,09E-01 

pr]m. rok 1,80E-03 2,54E-03 7,53E-03 1,30E-02 2,54E-02 2,51E-02 2,27E-02 7,45E-03 8,62E-03 6,75E-03 

-1108990 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

max. hod. 1,17E-01 1,05E-01 4,35E-01 6,96E-01 1,46E+00 9,10E-01 4,05E-01 1,67E-01 2,73E-01 3,84E-01 

max. den. 8,63E-02 7,88E-02 3,21E-01 5,15E-01 1,09E+00 6,80E-01 3,10E-01 1,36E-01 2,27E-01 3,06E-01 

pr]m. rok 1,99E-03 1,86E-03 5,03E-03 7,13E-03 1,20E-02 1,05E-02 9,38E-03 5,55E-03 6,46E-03 6,03E-03 

-1109190 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

max. hod. 9,19E-02 1,48E-01 2,79E-01 6,60E-01 1,13E+00 4,59E-01 2,34E-01 1,73E-01 2,42E-01 3,59E-01 

max. den. 6,81E-02 1,10E-01 2,05E-01 4,88E-01 8,37E-01 3,57E-01 1,88E-01 1,44E-01 2,02E-01 2,92E-01 

pr]m. rok 1,44E-03 2,21E-03 3,18E-03 5,35E-03 8,34E-03 5,57E-03 4,94E-03 4,40E-03 5,01E-03 5,16E-03 

-1109390 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

max. hod. 1,13E-01 1,89E-01 4,18E-01 5,80E-01 8,75E-01 4,40E-01 3,08E-01 1,64E-01 1,73E-01 3,43E-01 

max. den. 8,40E-02 1,39E-01 3,10E-01 4,30E-01 6,59E-01 3,62E-01 2,50E-01 1,37E-01 1,44E-01 2,75E-01 

pr]m. rok 1,55E-03 2,08E-03 3,31E-03 4,23E-03 5,96E-03 4,41E-03 4,54E-03 3,46E-03 3,55E-03 4,32E-03 

-1109590 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

max. hod. 1,44E-01 2,97E-01 3,42E-01 4,46E-01 6,19E-01 5,38E-01 5,08E-01 1,71E-01 1,90E-01 3,03E-01 

max. den. 1,06E-01 2,20E-01 2,55E-01 3,30E-01 4,68E-01 4,33E-01 4,11E-01 1,42E-01 1,59E-01 2,39E-01 

pr]m. rok 1,52E-03 2,29E-03 2,48E-03 3,11E-03 4,14E-03 3,99E-03 4,54E-03 2,98E-03 3,05E-03 3,47E-03 
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Imisní limity      
Legislativní limit Max.hod. PUípustná četnost pUekročení       
Koncentrace - -      
Legislativní limit Max. den  PUípustná četnost pUekročení       
Koncentrace 50 35      
Legislativní limit Pr]m. rok  PUípustná četnost pUekročení       
Koncentrace 40 -      
Shrnutí pUíspEvk] v síti ref. Bod]  Sledované referenční body 

Dosažená maxima Max.hod. Max. den Pr]m. rok   Sledované ref. body Max.hod. Max. den Pr]m. rok 

Referenční bod  55 55 55  Číslo µg/m3 µg/m3 µg/m3 

Koncentrace 3,94 2,93 5,75E-02  101 0,64 0,47 5,50E-03 

PUíspEvek k limit]m  - 5,86� 0,14�  102 0,50 0,39 3,37E-03 

Dosažená minima Max.hod. Max. den Pr]m. rok  103 0,20 0,17 3,84E-03 

Referenční bod 93 93 93  104 0,39 0,31 6,64E-03 

Koncentrace 0,06 0,04 5,77E-04       
PUíspEvek k limit]m  - 0,08� 0,001�   PUíspEvky zámEru k imisním limit]m  
Aritmetický pr]mEr Max.hod. Max. den Pr]m. rok   Referenční bod  Max.hod. Max. den Pr]m. rok 

Koncentrace 0,48 0,37 6,87E-03  101 - 0,95� 0,014� 

PUíspEvek k limit]m  - 0,73� 0,02�  102 - 0,77� 0,008� 

Imisní pozadí v lokalitE   103 - 0,34� 0,010� 

Chemická sloučenina Max.hod. Max. den Pr]m. rok  104 - 0,61� 0,017� 

PM10 - 26,8 15,2   
Vyhodnocení celkové emisní situace v lokalitE se zahrnutím zámEru 

Dosažená maxima Max.hod. Max. den Pr]m. rok   Referenční bod  ��.hod. ��. den Pr]m. rok 

Referenční bod  55 55 55  101 - 27,27 15,21 

Koncentrace - 29,73 15,26  SplnEní leg. limitu  - ANO ANO 

SplnEní leg. limitu  - ANO ANO  102 - 27,19 15,20 

Dosažená minima Max.hod. Max. den Pr]m. rok  SplnEní leg. limitu  - ANO ANO 

Referenční bod 93 93 93  103 - 26,97 15,20 

Koncentrace - 26,84 15,20  SplnEní leg. limitu  - ANO ANO 

SplnEní leg. limitu  - ANO ANO  104 - 27,11 15,21 

Aritmetický pr]mEr Max.hod. Max. den Pr]m. rok  SplnEní leg. limitu  - ANO ANO 

Koncentrace - 27,17 15,21       
SplnEní leg. limitu  - ANO ANO       

 

* z hlediska ročního je indikováno bezproblémové splnEní limit] ve sledované síti bod]. Pro 
denní koncentrace je obtížné stanovit jednoznačné imisní pozadí v daných bodech, nebo[ 
prachové částice vykazují v tomto smEru nejménE predikovatelné chování – sekundární prašnost, 
kombinace s pUírodními částicemi. PUíspEvky zámEru jsou zanedbatelné. Emise PM10 koreluje 

s emisí PM2,5 nebo[ není znám pomEr v rámci emisí, pUípadná chyba je na stranE bezpečné. Zdroj 
s rezervou splOuje i limity pro PM2,5.  
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5.1.6. PM2.5 - stav po realizaci µg/m3 

SouUadnice -823400 -823100 -822800 -822500 -822200 -821900 -821600 -821300 -821000 -820700 

-1107790 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

max. hod. 1,41E-01 6,07E-02 5,49E-02 7,47E-02 8,77E-02 2,79E-01 1,42E-01 4,47E-01 3,26E-01 3,04E-01 

max. den. 1,04E-01 4,56E-02 4,13E-02 5,64E-02 6,65E-02 2,09E-01 1,16E-01 3,73E-01 2,42E-01 2,24E-01 

pr]m. rok 1,84E-03 8,13E-04 5,69E-04 8,32E-04 1,05E-03 3,64E-03 2,90E-03 5,00E-03 3,51E-03 3,49E-03 

-1107990 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

max. hod. 1,20E-01 6,01E-02 7,30E-02 9,59E-02 1,29E-01 7,35E-01 1,59E-01 1,76E-01 4,49E-01 3,61E-01 

max. den. 8,93E-02 4,53E-02 5,50E-02 7,26E-02 9,82E-02 5,46E-01 1,32E-01 1,46E-01 3,68E-01 2,83E-01 

pr]m. rok 1,85E-03 8,90E-04 9,47E-04 1,13E-03 1,77E-03 6,97E-03 3,75E-03 4,11E-03 5,87E-03 4,62E-03 

-1108190 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

max. hod. 1,31E-01 1,08E-01 2,13E-01 2,32E-01 8,03E-01 1,79E+00 1,78E-01 1,50E-01 3,91E-01 3,90E-01 

max. den. 9,76E-02 8,12E-02 1,59E-01 1,73E-01 5,98E-01 1,32E+00 1,49E-01 1,25E-01 3,27E-01 3,13E-01 

pr]m. rok 2,19E-03 1,98E-03 3,55E-03 3,81E-03 8,67E-03 1,50E-02 4,99E-03 4,87E-03 7,02E-03 5,77E-03 

-1108390 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

max. hod. 9,25E-02 1,92E-01 2,38E-01 6,06E-01 2,24E+00 1,17E+00 2,07E-01 1,58E-01 3,60E-01 4,04E-01 

max. den. 6,91E-02 1,44E-01 1,78E-01 4,51E-01 1,65E+00 9,03E-01 1,65E-01 1,31E-01 2,98E-01 3,23E-01 

pr]m. rok 1,83E-03 3,54E-03 4,55E-03 9,38E-03 2,29E-02 1,65E-02 7,71E-03 6,55E-03 8,32E-03 6,70E-03 

-1108590 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

max. hod. 8,46E-02 2,66E-01 3,30E-01 1,11E+00 3,99E+00 1,85E+00 3,26E-01 1,65E-01 5,39E-01 4,26E-01 

max. den. 6,35E-02 1,97E-01 2,44E-01 8,25E-01 2,96E+00 1,50E+00 2,58E-01 1,35E-01 4,45E-01 3,30E-01 

pr]m. rok 1,74E-03 4,59E-03 6,44E-03 1,64E-02 5,77E-02 5,29E-02 1,65E-02 8,22E-03 1,10E-02 7,25E-03 

-1108790 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

max. hod. 9,27E-02 1,29E-01 6,67E-01 1,13E+00 2,49E+00 2,27E+00 9,40E-01 1,72E-01 3,51E-01 4,13E-01 

max. den. 6,91E-02 9,64E-02 4,93E-01 8,35E-01 1,84E+00 1,53E+00 6,93E-01 1,43E-01 2,90E-01 3,25E-01 

pr]m. rok 1,78E-03 2,51E-03 7,60E-03 1,31E-02 2,54E-02 2,45E-02 2,26E-02 7,36E-03 8,61E-03 6,92E-03 

-1108990 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

max. hod. 1,15E-01 1,05E-01 4,24E-01 6,85E-01 1,48E+00 8,91E-01 3,94E-01 1,65E-01 2,66E-01 3,92E-01 

max. den. 8,52E-02 7,87E-02 3,14E-01 5,08E-01 1,10E+00 6,57E-01 3,05E-01 1,35E-01 2,18E-01 3,16E-01 

pr]m. rok 1,95E-03 1,84E-03 5,00E-03 7,09E-03 1,21E-02 1,04E-02 9,28E-03 5,49E-03 6,43E-03 6,14E-03 

-1109190 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

max. hod. 9,07E-02 1,46E-01 2,64E-01 6,64E-01 1,15E+00 4,46E-01 2,31E-01 1,71E-01 2,36E-01 3,61E-01 

max. den. 6,74E-02 1,09E-01 1,95E-01 4,90E-01 8,52E-01 3,42E-01 1,85E-01 1,42E-01 1,94E-01 2,94E-01 

pr]m. rok 1,43E-03 2,17E-03 3,13E-03 5,37E-03 8,43E-03 5,52E-03 4,87E-03 4,34E-03 4,99E-03 5,19E-03 

-1109390 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

max. hod. 1,13E-01 1,78E-01 4,22E-01 5,93E-01 9,04E-01 4,34E-01 3,00E-01 1,62E-01 1,67E-01 3,48E-01 

max. den. 8,38E-02 1,31E-01 3,12E-01 4,38E-01 6,79E-01 3,53E-01 2,40E-01 1,35E-01 1,36E-01 2,81E-01 

pr]m. rok 1,54E-03 2,06E-03 3,33E-03 4,27E-03 6,06E-03 4,39E-03 4,50E-03 3,42E-03 3,53E-03 4,37E-03 

-1109590 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

max. hod. 1,36E-01 3,01E-01 3,50E-01 4,57E-01 6,44E-01 5,41E-01 5,10E-01 1,65E-01 1,83E-01 3,17E-01 

max. den. 1,01E-01 2,23E-01 2,59E-01 3,37E-01 4,85E-01 4,40E-01 4,17E-01 1,37E-01 1,53E-01 2,52E-01 

pr]m. rok 1,51E-03 2,31E-03 2,51E-03 3,15E-03 4,23E-03 4,04E-03 4,59E-03 2,96E-03 3,03E-03 3,56E-03 
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Imisní limity      

Legislativní limit Max.hod. 
PUípustná četnost 

pUekročení       
Koncentrace - -      

Legislativní limit Max. den  
PUípustná četnost 

pUekročení       
Koncentrace - -      

Legislativní limit Pr]m. rok  PUípustná četnost 
pUekročení       

Koncentrace 20 -      
Shrnutí pUíspEvk] v síti ref. Bod]  Sledované referenční body 

Dosažená maxima Max.hod. Max. den Pr]m. rok  Sledované ref. body Max.hod. Max. den Pr]m. rok 

Referenční bod  55 55 55  Číslo µg/m3 µg/m3 µg/m3 

Koncentrace 3,99E+00 2,96E+00 5,77E-02  101 6,32E-01 4,69E-01 5,48E-03 

PUíspEvek k limit]m  - - 0,29�  102 5,12E-01 4,03E-01 3,45E-03 

Dosažená minima Max.hod. Max. den Pr]m. rok  103 1,93E-01 1,61E-01 3,83E-03 

Referenční bod 93 93 93  104 4,10E-01 3,22E-01 6,82E-03 

Koncentrace 5,49E-02 4,13E-02 5,69E-04       
PUíspEvek k limit]m  - - 0,003�  PUíspEvky zámEru k imisním limit]m  
Aritmetický pr]mEr Max.hod. Max. den Pr]m. rok  Referenční bod  Max.hod. Max. den Pr]m. rok 

Koncentrace 4,79E-01 3,64E-01 6,85E-03  101 - - 0,027� 

PUíspEvek k limit]m  - - 0,03�  102 - - 0,017� 

Imisní pozadí v lokalitE   103 - - 0,019� 

Chemická sloučenina Max.hod. Max. den Pr]m. rok  104 - - 0,034� 

PM2.5 - - 10,9   
Vyhodnocení celkové emisní situace v lokalitE se zahrnutím zámEru 

Dosažená maxima Max.hod. Max. den Pr]m. rok 
 

Referenční bod  ���.hod. ���. den 
Pr]m. 

rok 

Referenční bod  55 55 55  101 - - 10,91 

Koncentrace - - 10,96  SplnEní leg. limitu  - - ANO 

SplnEní leg. limitu  - - ANO  102 - - 10,90 

Dosažená minima Max.hod. Max. den Pr]m. rok  SplnEní leg. limitu  - - ANO 

Referenční bod 93 93 93  103 - - 10,90 

Koncentrace - - 10,90  SplnEní leg. limitu  - - ANO 

SplnEní leg. limitu  - - ANO  104 - - 10,91 

Aritmetický pr]mEr Max.hod. Max. den Pr]m. rok  SplnEní leg. limitu  - - ANO 

Koncentrace - - 10,91       
SplnEní leg. limitu  - - ANO       

c 
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5.1.7. Pachové látky - pUíspEvky pece Volkan 750 [OUe]  
SouUadnice -823400 -823100 -822800 -822500 -822200 -821900 -821600 -821300 -821000 -820700 

-1107790 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

max. hod. 4,60E-03 2,00E-03 1,81E-03 2,46E-03 2,88E-03 9,16E-03 4,66E-03 1,47E-02 1,07E-02 1,00E-02 

max. den. 3,03E-03 1,33E-03 1,21E-03 1,65E-03 1,95E-03 6,10E-03 3,40E-03 1,09E-02 7,08E-03 6,58E-03 

pr]m. rok 6,06E-05 2,67E-05 1,87E-05 2,73E-05 3,46E-05 1,20E-04 9,53E-05 1,65E-04 1,16E-04 1,15E-04 

-1107990 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

max. hod. 3,94E-03 1,98E-03 2,40E-03 3,16E-03 4,24E-03 2,41E-02 5,22E-03 5,80E-03 1,48E-02 1,19E-02 

max. den. 2,61E-03 1,33E-03 1,61E-03 2,12E-03 2,87E-03 1,59E-02 3,86E-03 4,27E-03 1,08E-02 8,31E-03 

pr]m. rok 6,08E-05 2,93E-05 3,11E-05 3,71E-05 5,82E-05 2,29E-04 1,23E-04 1,35E-04 1,93E-04 1,52E-04 

-1108190 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

max. hod. 4,31E-03 3,56E-03 6,99E-03 7,61E-03 2,64E-02 5,89E-02 5,86E-03 4,93E-03 1,29E-02 1,28E-02 

max. den. 2,86E-03 2,38E-03 4,65E-03 5,05E-03 1,75E-02 3,86E-02 4,36E-03 3,67E-03 9,56E-03 9,18E-03 

pr]m. rok 7,19E-05 6,52E-05 1,17E-04 1,25E-04 2,85E-04 4,93E-04 1,64E-04 1,60E-04 2,31E-04 1,90E-04 

-1108390 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

max. hod. 3,04E-03 6,32E-03 7,83E-03 1,99E-02 7,36E-02 3,86E-02 6,80E-03 5,20E-03 1,18E-02 1,33E-02 

max. den. 2,02E-03 4,20E-03 5,21E-03 1,31E-02 4,84E-02 2,64E-02 4,81E-03 3,82E-03 8,72E-03 9,46E-03 

pr]m. rok 6,02E-05 1,17E-04 1,50E-04 3,08E-04 7,54E-04 5,41E-04 2,53E-04 2,15E-04 2,74E-04 2,21E-04 

-1108590 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

max. hod. 2,78E-03 8,71E-03 1,08E-02 3,65E-02 1,31E-01 6,07E-02 1,07E-02 5,42E-03 1,77E-02 1,40E-02 

max. den. 1,86E-03 5,75E-03 7,12E-03 2,41E-02 8,65E-02 4,37E-02 7,54E-03 3,96E-03 1,30E-02 9,70E-03 

pr]m. rok 5,73E-05 1,51E-04 2,12E-04 5,39E-04 1,90E-03 1,74E-03 5,43E-04 2,70E-04 3,64E-04 2,39E-04 

-1108790 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

max. hod. 3,05E-03 4,25E-03 2,20E-02 3,71E-02 8,18E-02 7,44E-02 3,09E-02 5,66E-03 1,15E-02 1,36E-02 

max. den. 2,02E-03 2,82E-03 1,44E-02 2,44E-02 5,39E-02 4,47E-02 2,03E-02 4,17E-03 8,48E-03 9,53E-03 

pr]m. rok 5,87E-05 8,27E-05 2,50E-04 4,30E-04 8,35E-04 8,04E-04 7,42E-04 2,42E-04 2,83E-04 2,28E-04 

-1108990 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

max. hod. 3,78E-03 3,44E-03 1,39E-02 2,25E-02 4,87E-02 2,93E-02 1,30E-02 5,43E-03 8,74E-03 1,29E-02 

max. den. 2,49E-03 2,30E-03 9,16E-03 1,48E-02 3,21E-02 1,92E-02 8,91E-03 3,95E-03 6,38E-03 9,26E-03 

pr]m. rok 6,40E-05 6,04E-05 1,64E-04 2,33E-04 3,98E-04 3,43E-04 3,05E-04 1,80E-04 2,12E-04 2,02E-04 

-1109190 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

max. hod. 2,98E-03 4,80E-03 8,65E-03 2,18E-02 3,78E-02 1,46E-02 7,61E-03 5,63E-03 7,75E-03 1,19E-02 

max. den. 1,97E-03 3,18E-03 5,70E-03 1,43E-02 2,49E-02 9,97E-03 5,40E-03 4,14E-03 5,67E-03 8,61E-03 

pr]m. rok 4,69E-05 7,12E-05 1,03E-04 1,77E-04 2,77E-04 1,81E-04 1,60E-04 1,43E-04 1,64E-04 1,71E-04 

-1109390 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

max. hod. 3,71E-03 5,83E-03 1,39E-02 1,95E-02 2,98E-02 1,43E-02 9,86E-03 5,33E-03 5,47E-03 1,14E-02 

max. den. 2,45E-03 3,83E-03 9,12E-03 1,28E-02 1,99E-02 1,03E-02 7,00E-03 3,96E-03 3,98E-03 8,23E-03 

pr]m. rok 5,05E-05 6,77E-05 1,10E-04 1,41E-04 2,00E-04 1,44E-04 1,48E-04 1,12E-04 1,16E-04 1,44E-04 

-1109590 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

max. hod. 4,46E-03 9,91E-03 1,15E-02 1,50E-02 2,12E-02 1,78E-02 1,68E-02 5,42E-03 6,02E-03 1,04E-02 

max. den. 2,94E-03 6,51E-03 7,59E-03 9,86E-03 1,42E-02 1,29E-02 1,22E-02 4,01E-03 4,47E-03 7,38E-03 

pr]m. rok 4,97E-05 7,61E-05 8,24E-05 1,04E-04 1,39E-04 1,33E-04 1,51E-04 9,73E-05 9,97E-05 1,17E-04 
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Orientační čichové prahy    
     

Detekce pachu  Oue/m3   
     

Koncentrace 1  
     

Rozpoznání pachu  Max. den   
     

Koncentrace 4  
     

   
     

Shrnutí pUíspEvk] v síti ref. bod]  
 Sledované referenční body 

Dosažená maxima Max.hod. Max. den Pr]m. rok 
 

Referenční bod  Max.hod. Max. den Pr]m. rok 

Referenční bod  55 55 55 
 

Číslo Oue/m3 Oue/m3 Oue/m3 

Koncentrace  1,31E-01 8,65E-02 1,90E-03 
 101 2,08E-02 1,37E-02 1,80E-04 

Detekce pachu  13,122� 8,654� 0,190� 
 102 1,69E-02 1,18E-02 1,14E-04 

Dosažená minima Max.hod. Max. den Pr]m. rok 
 103 6,36E-03 4,71E-03 1,26E-04 

Referenční bod 93 93 93 
 104 1,35E-02 9,46E-03 2,25E-04 

Koncentrace 0,002 0,001 1,87E-05 
      

Detekce pachu  0,181� 0,121� 0,0019�  PUíspEvky zámEru k imisním limit]m  
Aritmetický pr]mEr Max.hod. Max. den Pr]m. rok  Referenční bod  Max.hod. Max. den Pr]m. rok 

Koncentrace 0,02 0,011 2,25E-04  101 2,08� 1,37� 0,018� 

Detekce pachu  1,577� 1,065� 0,023�  102 1,69� 1,18� 0,011� 

  
103 0,64� 0,47� 0,013� 

 
   

 
104 1,35� 0,95� 0,022� 

 

 

 

Korekce na špičkové koncentrace pro sledované referenční body 

Sledované referenční body 

Referenční bod  Max.hod. Max. den Pr]m. rok 

Číslo Oue/m3 Oue/m3 Oue/m3 

101 1,45E-01 9,59E-02 1,26E-03 

102 1,18E-01 8,27E-02 7,96E-04 

103 4,45E-02 3,30E-02 8,81E-04 

104 9,45E-02 6,62E-02 1,57E-03 

     
PUíspEvky zámEru k imisním limit]m  
Referenční bod  Max.hod. Max. den Pr]m. rok 

101 14,538� 9,595� 0,126� 

102 11,813� 8,268� 0,080� 

103 4,449� 3,297� 0,088� 

104 9,450� 6,622� 0,157� 

U obytné zástavby je dosaženo nejvýše 15 % čichového prahu. Model pUedpokládá, že čichového 
prahu nebude dosaženo nikdy bEhem roku z provozu pece u obytné zástavby.  
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5.2. Zobrazení izolinií  
5.2.1. Pr]mErná roční koncentrace NOx – pUíspEvky pece Volkan 750 [g/m3]   

 

5.2.2. Maximální denní koncentrace NOx – pUíspEvky pece Volkan 750 [g/m3]   
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5.2.3. Maximální hodinová koncentrace NOx – pUíspEvky pece Volkan 750 [g/m3]   

 

5.2.4. Pr]mErná roční koncentrace PM10 – pUíspEvky pece Volkan 750 [g/m3] 
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5.2.5. Maximální denní koncentrace PM10 – pUíspEvky pece Volkan 750 [g/m3] 

 

5.2.6. Maximální hodinové koncentrace – zápach – pUíspEvky pece Volkan 750 

[OUe] bez korekce na špičkové koncentrace  
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6. NÁVRH KO PENZAČNÍ  OPATTENÍ  
Pro zámEr nejsou vyžadována kompenzační opatUení podle § 11 odstavce 5 Z 201/2012 Sb. 

7. ZÁVDREČNÉ HODNO ENÍ  
Výpočet v rámci výpočtové sítE a sledovaných bod] byl proveden pro imise:  

- Oxid dusičný - NO2 

- Oxidy dusíku – NOx,  

- Oxid uhelnatý - CO,  

- Organické látky – OL,  

- Tuhé znečiš[ující látky jako PM10 i PM2,5 

- Možný zápach z areálu po instalaci zaUízení  
Pro tyto reprezentativní látky bylo provedeno srovnání s imisními limity dle platných 
zákonných norem. CelkovE lze konstatovat, že realizací zámEru dojde k určitému navýšení 
emisí ze spalování živočišných tkání z provozovaného areálu.  
Dosahované imisní pUíspEvky z provozu pecí v rámci výpočtové sítE dosahují nízkých hodnot. 
Z hlediska pUíspEvku k imisnímu limitu lze pokládat pUíspEvky za malé v nEkterých pUípadech 
zanedbatelné a nelze pUedpokládat, že by realizací zámEru došlo k výraznému zhoršení situace 
v oblasti, či dokonce k pUekročení imisního limitu. ZmEna imisní situace u obytné zástavby 

zp]sobená realizací zámEru nebude zaznamenatelná lidskými receptory a je i pod úrovní 
chyby bEžných mEUících pUístroj].  
Diskuze vzdálenEjších obcí  
Zpracovatel nezahrnul do posuzování širší území proto, že zámEr má 6 m vysoký komín, 
svícnový efekt je tedy vyloučen, respektive má rozsah nEkolika metr]. Pokud zámEr plní 
veškeré limity s rezervou již na území areálu, potom je musí logicky plnit všude, jen 

s rostoucí vzdáleností imise dále klesají.  
BEhem provozu je nutno zajistit pravidelnou kontrolu a údržbu zaUízení, tak aby se pUedešlo 
pUípadným poruchám, odchylkám v provozu. V rámci povozu budou provádEna pravidelná 
mEUení emisí. 
 

ZámEr lze z hlediska posouzených údaj] považovat za plnE akceptovatelný.  
 

Ing. Martin Vraný  
Držitel autorizace ke zpracování rozptylových 
studií podle § 15 odst. 1 písm. D) zákona o 
ochranE ovzduší.  
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8. PTÍLOHY  
1. Autorizace 
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