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1. Úvod
Informace o imisním zatížení životního prostředí, které je způsobováno vnosem škodlivin ze
spalovacích procesů a technologií, se zjišťují metodou přímého měření. Prováděná měření
jsou finančně i organizačně značně nákladná a proto se obvykle omezují jen na předem
vybrané lokality. Například na oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v sídelním seskupení, v
oblastech s hodnocením úrovně znečištění v rámci ochrany ekosystémů a vegetace,
způsobovanou velkými a středními zdroji znečišťování, případně automobilovou dopravou. Je
zřejmé, že v případě posuzování a hodnocení úrovně imisního zatížení v oblastech mimo
vymezená území, např. v měřítku velkých sídelních seskupení jako je plánované parkoviště
osobních automobilů na pozemku č. 3630 na k. ú. Černá pole, obec Brno, v prostoru
vnitrobloku ulic Koliště, Milady Horákové, Lidické a tř. kpt. Jaroše, měření imisní zátěže
prováděno není. Nejbližší imisní monitorovací stanice Brno-střed je umístněna v areálu
Přírodovědecké fakulty MU Brno (cca 10 m od křižovatky ulic Kotlářská-Kounicova).
Hodnotným nástrojem, pomocí kterého lze tento problém řešit, je metoda matematického
modelování rozptylu znečišťujících látek v ovzduší.

2. Nález
2.1. Způsoby výpočtu imisní zátěže
Pro modelování přenosu látek znečišťujících ovzduší a stanovení podílů zdrojů na
tvorbě imisního pole, lze využít celou řadu různých modelových přístupů, např. model ISC3,
UAM-IV UAM-V, CDM2, SCREEN3, ADMS-3, ASPEN, MESOPUFF II atd. Model ICS3
je doporučován agenturou EPA (Environmental Protection Agency). Jedná se o model
definující komplex průmyslových zdrojů (liniových, plošných, bodových a objemových
zdrojů). Vychází z Gaussova modelu šíření kouřové vlečky. Může být použit ke stanovení
koncentrací škodlivin z variabilních zdrojů vztažených na průmyslové komplexy. Tento
model může počítat následující parametry – usazování a suchou depozici částic, vymývání,
šíření kouřové vlečky podle vzdálenosti ve směru větru. Model pracuje v dlouhodobém i
krátkodobém režimu. Model UAM-IV a V patří mezi trojrozměrné fotochemické gridové
modely, které počítají koncentrace škodlivin simulací fyzikálních a chemických procesů
v atmosféře. Jsou rovněž zahrnuty procesy depozice, model má flexibilní systém
souřadnicových vstupů. UAM-IV je schopen počítat koncentrace ozónu z emisí oxidů dusíku
(dále jako NOx), volatilních organických látek (dále jako VOC), oxidu uhelnatého (dále jako
CO). Model CDM2 je rovněž založen na Gaussově modelu kouřové vlečky, využívající
klimatologická vstupní data pro určení dlouhodobých (sezónních, ročních) aritmetických
průměrných koncentrací škodlivin v přízemním receptoru urbanizované oblasti. Model
SCREEN3 je jednoduchý Gaussův rozptylový model, který poskytuje maximální přízemní
koncentrace z bodových, plošných a objemových zdrojů, rovněž koncentrace uzavřených
prostorů a při inverzích. ADMS-3 je systém modelování atmosférického rozptylu pro výpočty
koncentrací škodlivin emitovaných kontinuálně z bodových, liniových, objemových a
plošných zdrojů. Model zahrnuje algoritmy, které počítají s efekty vlivu budov, terénu, mokré
depozice, gravitačního zrychlení a suché depozice, krátkodobých fluktuací v koncentracích,
chemické reakce, radioaktivního rozpadu atd. Model ASPEN je Gaussův rozptylový model
používaný pro stanovení toxických škodlivin v ovzduší pro větší prostorová měřítka např.
území USA. Model MESOPUFF II je pro výpočty pěti typů imisních koncentrací (oxid
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siřičitý jako SO2, sírany jako SO4, NOx, amoniak jako HNO3, dusičnany jako NO3) v
krátkodobém regionálním měřítku. Jsou zde zahrnuty procesy transportu, chemické
transformace, suché a mokré depozice.
Škála modelových přístupů k hodnocení imisní zátěže je velmi různorodá, případnou
aplikaci modelu je nutné zvažovat případ od případu podle dostupnosti vstupních dat.
Největším omezujícím faktorem při použití modelů jsou údaje zahrnující meteorologická data
(např. měření teploty, rychlosti a směru větru v časovém kroku od několika minut do 6 hodin,
měsíčně atd.) a data o charakteru reliéfu (detail topografie terénu, struktury zástavby).
Požadovaným cílem posudku je odvodit imisní zátěž škodlivin vnášených do ovzduší v
důsledku provozu plánovaného parkoviště osobních automobilů na pozemku č. 3630 k.
ú. Černá pole, obec Brno, v prostoru vnitrobloku mezi ulicemi Koliště, Milady
Horákové, Lidické a tř. kpt. Jaroše. Pro tento úkol byla vzhledem k dostupnosti potřebných
vstupních dat, s ohledem na prostorové měřítko, použita jedna z modifikací Gaussova
rozptylového modelu. Jeho základem je metodika určená pro kontrolu emisních a technických
parametrů zdrojů (Bubník, 1979) a metodický pokyn MŽP ČR odboru ochrany ovzduší
výpočtu znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů „Systém modelování stacionárních
zdrojů (dále jako SYMOS 97), (Bubník, Keder, Macoun, Maňák, 1998). Model je doplněn o
procesy rozptylu ovlivňovaný budovami (Strom, 1976).

2.2. Metodika
Hlavní předpoklad Gaussova rozptylového modelu je ten, že kouřová vlečka,
obsahující škodlivinu, vystupuje kontinuálně z bodového zdroje a je transportována jak ve
směru větru, totožném s osou x, tak ve vertikálním (osa z) i horizontálním směru (osa y). Dále
se vychází z předpokladu, že transport škodliviny ve směru osy x převládá nad difusí v osách
y a z. Celková koncentrace imisí je získána superpozicí bodového, plošného nebo líniového
zdroje k referenčním bodům. Model pracuje v trojrozměrném kartézském souřadném systému
XYZ. Souřadná soustava X,Y, Z je orientovaná tak, aby se posunutý počátek nacházel v místě
bodového zdroje, a aby kladný směr osy X byl totožný se směrem větru. Osa Z je orientována
ve vertikálním směru. Plánované parkoviště je v metodice výpočtu považováno za stacionární
plošný emisní zdroj.
Na základě údajů o emisní produkci spalovacího zařízení (osobní automobil), o
fyzikálním stavu ovzduší a prostorových souřadnic plochy parkoviště a referenčních bodů je
počítáno v definovaném území (prostor vnitrobloku ulic Koliště, Milady Horákové, Lidické a
tř. kpt. Jaroše – dále jako vnitroblok) přízemní pole koncentrací imisí. Model rozptylu emisí
umožňuje získávat výsledky znečištění v referenční síti bodů, bere v úvahu směr a rychlost
větru a zvrstvení ovzduší. Při výpočtu koncentrací imisí v definovaném bodě o souřadnicích
x, y, z se vyšlo ze základního vztahu
c(x,y,z)= 106 Q/ (2
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Proměnná Q představuje váhovou vydatnost škodliviny z jednotlivých zdrojů v g s -1, he je
efektivní výška komína v m, u je rychlost větru ve stavební výšce komína v m s -1, y je příčná,
x je podélná a z vertikální souřadnice referenčního bodu v souřadném systému X,Y,Z v m, y
a z jsou parametry rozptylu ve směru y-ové nebo z-ové souřadnice v m ve vzdálenosti x od
zdroje ve směru větru. Jsou odvozeny podle následujících vztahů
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= ay xby ,
bz
,
z = az x

(2)
(3)

y

kde koeficienty ay, az, by, bz závisí na třídě stability atmosféry. Parametr
je koeficient
charakterizující reliéf, parametr ku vyjadřuje odstraňování imisí přes suchou a mokrou
depozici a chemické transformace, parametry z 1, z2, z3 představují korigování souřadnic
referenčního bodu v členu pro přímý rozptyl, pro odraz v dolním odhadu a pro odraz v horním
odhadu. Počítané hodnoty koncentrací c jsou v g m-3. Při výpočtu rozptylu emisí z plošných
zdrojů jsou v základním vztahu (1) opraveny příčné horizontální a vertikální rozptylové
parametry y, z o počáteční rozptylové parametry y = y + y0 , z= z + z0. Při výpočtu
rozptylu škodlivin v ovzduší se rovněž uvažuje vliv okolních budov. Příčné horizontální a
vertikální rozptylové parametry y, z jsou upraveny do tvaru
( y + cA/ )0.5 ,
= ( z + cA/ )0.5 ,

y=
z

(4)
(5)

kde konstanta c = 0.5 až 2.0 (podle zvrstvení ovzduší), A je šířka budovy (podle Stroma,
1976).
2.2.1. Koeficient vlivu reliéfu a okolních budov na rozptyl škodlivin v ovzduší v lokalitě
vnitrobloku
Koeficient vlivu terénu
pro charakterizování struktury reliéfu v prostoru
plánovaného parkoviště (plošný zdroj emisí) a referenčním bodem je počítán z profilového
řezu terénu. Do výpočtu koeficientu byla zahrnuta i výška okolních budov (průměr 25 m)
kolem vnitrobloku a další volné plochy uvnitř vnitrobloku. Hodnoty koeficientů se mohou
pohybovat od 0-1, hodnota 0 charakterizuje absolutně plochý rovinný terén, hodnota 1
charakterizuje maximálně zvlněný hornatý terén. Reálné hodnoty se pohybují v intervalu
0.865 - 0.896 a vyjadřují vliv struktury zástavby na pomalý rozptyl i další šíření imisí
z plánovaného parkoviště.

Obr. 1. Situační pohled na plánované
parkoviště osobních automobilů na
pozemku č. 3630 na k. ú. Černá pole,
obec Brno, v prostoru vnitrobloku ulic
Koliště, Milady Horákové, Lidické a tř.
kpt. Jaroše.
Plocha plánovaného parkoviště
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.
Obr. 2. Pohled shora na plánované
parkoviště (znázor. červeně) osobních
automobilů na pozemku č. 3630 na k. ú.
Černá pole, obec Brno, v prostoru
vnitrobloku ulic Koliště, Milady
Horákové, Lidické a tř. kpt. Jaroše. (foto
použito z www.ikatastr.cz)

Během místního šetření polohy
plánovaného parkoviště na pozemku č.
3630 v zájmovém území vnitrobloku
bylo zjištěno, že se nachází uvnitř husté
bytové zástavby (viz obr. 1 a 2), která
významně
ovlivňuje
utváření
rozptylových podmínek a tím i šíření
škodlivin z plochy parkoviště. Proudění vzduchu je ve zkoumané lokalitě dosti složité. Při
všech směrech proudění vzduchu dochází ve zkoumané lokalitě k deformaci směrů i rychlosti
proudění. Na obrázku 3 je znázorněna deformace proudění vzduchu při kolmém směru na
objekty budov. Formují se tři hlavní oblasti různého typu proudění. V závětrné části budov
(prostor vnitrobloku) se formuje samostatný uzavřený vír s recirkulujícím prouděním (tzv.
úplav - C). V jeho horní části je směr proudění totožný se směrem hlavního proudění
vzduchu, v dolní části je směr proudění opačný, u budovy je ve víru výstupné proudění (E) a
ve vzdálenější části víru od budovy nad pozemkem plánovaného parkoviště proudění sestupné
(D).

A - neporušené proudění, B - stoupavé proudění na návětrné straně budov, C - zóna
uzavřené recirkulace vzduchu za budovou (úplav), D - zóna sestupného proudění
vzduchu na závětrné straně budovy s šířením imisí nad plochou parkoviště, E – zóna
výstupného proudění vzduchu s šíření imisí nad plochou parkoviště.
Obrázek 3. Schématické znázornění vzniku uzavřeného recirkulujícího proudění vzduchu
tzv. úplavu (podle Stroma, 1976) v zájmovém území plánovaného parkoviště osobních
automobilů na pozemku č. 3630 na k. ú. Černá pole, obec Brno, v prostoru vnitrobloku ulic
Koliště, Milady Horákové, Lidické a tř. kpt. Jaroše.
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Pokud jsou v úplavu vypouštěny škodliviny, dochází k jejich snášení k zemskému
povrchu a k postupné kumulaci. Vlivem kumulace dochází postupně i ke zvyšování imisních
koncentrací. K přenosu exhalací z úplavu do sousední oblasti může dojít jen v omezené míře
difuzí, nebo až po rozpadu úplavu. Intenzita a délka trvání uplavu je ve zkoumané lokalitě
vnitrobloku závislá na rychlosti proudění vzduchu, na teplotním zvrstvení, na směru proudění
vzduchu a na parametru drsnosti zemského povrchu. Drsnost zemského povrchu je ovlivněna
polohou a celkovou konfigurací zástavby, která produkuje mechanickou turbulenci. Následně
ovlivňuje vertikální profil rychlosti větru i výšku vertikální výměny škodlivinami nasyceného
vzduchu s okolním proudícím vzduchem. Častější výskyt lze očekávat při rychlostech větru
do 5 m s-1 při stabilním teplotním zvrstvení, kdy je vznik mechanické turbulence potlačován.
Turbulentní proudění může svou energií průběh úplavu zcela rozrušit. Samozřejmě i další
okolní zástavba je zdrojem deformací v proudění, avšak při jiných směrech větru. Důležitá je
poloha horní hranice recirkulujícího proudění ve vztahu k výšce zástavby. Pokud horní
hranice uzavřeného recirkulujícího proudění leží pod hranicí výšky zástavby, jsou imise
z osobních automobilů snášeny sestupným prouděním k zemskému povrchu a dochází tak ke
zvyšování úroveň imisní zátěže v prostoru pozemku s plánovaným parkovištěm i v jeho
bezprostředním okolí. Tyto situace jsou zdrojem nejvyšších koncentrací škodlivin v
zájmovém území a jsou zahrnuty v modelovém výpočtu.
2.3. Určení referenčních bodů v zájmovém území
Ve studovaném území vnitrobloku bylo definováno 26 referenčních bodů, ve kterých
se provede modelový výpočet imisních koncentrací. Poloha referenčních bodů i s polohou
plánovaného parkoviště je znázorněna na obrázku 4. Souřadnice referenčních bodů byly
převzaty z www.ikatastr.cz. Body 1 - 23 reprezentují imisní zátěž volných prostor vnitrobloku
(již stávající parkovací plochy, dvory, jiné užitné plochy), body 24 - 26 byly umístněny
v blízkosti oken bytů, body 27 - 28 reprezentují situaci u oken restaurace situované v přízemí
objektu č. 2032, dále okna objektu s budoucím fitcentrem a taneční školou (rovněž v přízemí
objektu č. 2032).

Obr. 4. Poloha referenčních
bodů určených k výpočtu
imisní zátěže exhalátů, které
bude produkovat provoz
osobních automobilů během
příjezdu nebo odjezdu na
plánované parkoviště na
pozemku č. 3630 v prostoru
vnitrobloku (mapa převzata z
www.ikatastr.cz).
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2.4. Právní normy
Při výpočtu imisní zátěže škodlivin, které bude produkovat provoz osobních
automobilů (během příjezdu nebo odjezdu) na plánovaném parkovišti na pozemku č. 3630
v prostoru vnitrobloku byly brány v úvahu tyto právní normy:
2.4-1. Příloha č. 2 vyhlášky 97/2000 Sb. z 10.4. 2000 - Kategorizace vybraných zdrojů
znečišťování, specifické emisní limity, přípustná tmavost kouře a technické podmínky
provozu vybraných zdrojů znečišťování.
2.4-2. Příloha č. 3 vyhlášky 97/2000 Sb. z 10.4. 2000 - Emisní limity všeobecně platné a
přípustná tmavost kouře.
2.4-3. Stanovení imisní zátěže exhalacemi z plánovaného parkoviště na pozemku č. 3630
bylo provedeno na základě schváleného "Metodického pokynu odboru ochrany
ovzduší Ministerstva životního prostředí České republiky (dále jako MŽP ČR) k
výpočtu znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů - SYMOS 97", Věstník
MŽP ČR, roč. 1998, částka 3.
2.4-4. Zákon o ovzduší číslo 86/2002 Sb. ze dne 1. 6. 2002 a jeho 10 prováděcích předpisů
(sedm nařízení a tři vyhlášky), ve kterých se mimo jiné stanovují emisní a imisní
limity (pro ochranu ekosystémů), požadavky a podmínky pro provozování zdrojů
znečišťování ovzduší, seznam emisních látek, způsob předávání informací a zjišťování
množství vypouštěných znečišťujících látek apod.

2.5. Dokumentace podkladů pro modelový výpočet imisní zátěže
Pro posouzení míry imisní zátěže škodlivými látkami, které budou vnášeny do ovzduší
z plochy plánovaného parkoviště vlivem provozu osobních automobilů (příjezd a odjezd
z parkoviště), byl použit Gaussův rozptylový model (modifikace SYMOS 97) s doplňkem
vlivu budov na šíření škodlivých látek. Model využívá dostupné informace o vstupech
znečišťujících látek do ovzduší v důsledku provozování parkoviště, o meteorologických
údajích a o poloze referenčních bodů. Na základě výše uvedených metodických přístupů byla
provedena rozptylová studie. V rámci dílčích metodických postupů bylo nutné prostudovat
lokalitu, podmínky šíření imisí a připravit tak tři soubory vstupních dat, pro modelové řešení.
Dále bylo nutné prostudovat zpracovanou dokumentací týkající se záměru vybudovat na
pozemku č. 3630 na k.ú. Černá pole, obec Brno, parkoviště osobních automobilů II. ÚOHS,
zpracovanou Ing. Daliborem Vostalem (2012) pro oznamovatele - Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže. Celková dokumentace rozptylové studie tak sestává z těchto částí:
2.5-1.První část obsahuje v souladu s použitým souřadným systémem údaje o prostorové
poloze referenčních bodů (podle os x,y a z jako nadmořská výška), ve kterých se
stanovuje imisní koncentrace vypouštěných škodlivin z pozemku č. 3630. Součástí této
dokumentace jsou i koeficienty vlivu terénu
(struktury reliéfu z hlediska šíření
škodlivin) odvozené pro každý referenční bod a pro každý směr větru.
2.5-2.Druhý datový soubor obsahuje údaje o emisních a technických parametrech škodlivin,
které budou vstupovat do ovzduší, jako je počet parkovacích automobilů, váhová
vydatnost jednotlivých škodlivin, plochou a polohou parkoviště. Plánované parkoviště
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je považováno jako plošný emisní zdroj a jeho poloha je určena stejným souřadným
systémem jak referenční body.
Množství škodlivých látek, které budou emitovány do vzduší z plochy plánovaného
parkoviště vlivem provozu osobních automobilů, bylo sestaveno z emisních údajů uváděných
pro individuální osobní dopravu – N2O, NOx, VOC, SO2, PM, NH3, CH4, CO2 v práci
Adamec a kol. (2009) a Dufek, Huzlík, Adamec (2005), dále z údajů uváděných ve studii
Vostal (2012). V této studii se uvádí plocha parkoviště včetně napojení na příjezdovou
komunikaci 435 m2 s kapacitou pro 17 osobních automobilů. Při odhadu množství emisí se
předpokládá, že osobní automobily budou během pracovního dne ráno přijíždět a odpoledne
z parkoviště odjíždět. Celý proces bude sestávat z příjezdu rychlostí 5 km h-1 a volnoběhu
v délce 2:30 minut, dále ze startu automobilu, volnoběhu a odjezdu rychlostí 5 km h-1 v délce
trvání 2:30 minut. To znamená, že každý den bude jedno osobní auto na ploše parkoviště 5
minut v provozu, při kterém budou do ovzduší vstupovat tyto hlavní škodliviny: N 2O (oxid
dusný), NOx, VOC, SO2, PM, NH3, CH4, CO2. Během roku tak bude 369.75 hodin parkoviště
produkovat škodliviny ze 17 automobilů. V tabulce 1 jsou uvedeny emise a hmotnostní toky
znečišťujících látek použité v modelovém výpočtu. Vzhledem k nejnižší toxicitě nebyl
modelový výpočet pro CO2 proveden. Pro modelový výpočet se hmotnostní tok pro dobu
provozu 369.75 hodin zohledňuje k celkové roční sumě 8760 hodin koeficientem α = 0.04221
(369.75/8760).
Tabulka 1. Odhad ročních emisí a hmotnostního toku znečišťujících látek pro 17 osobních
automobilů parkujících (při příjezdu a odjezdu) na plánovaném parkovišti na pozemku č.
3630 na k.ú. Černá pole, obec Brno.
Znečišťující látka
Tuhé emise PM
SO2
NOx
VOC
N2O
NH3
CH4
CO2

Emise (kg rok-1)
3.059
1.093
57.278
38.012
6.226
8.541
2.568
3.257

Hmotnostní tok (g s-1)
0.000004094
0.000001462
0.000076664
0.000050878
0.000008333
0.000011431
0.000003437
0.000004359

2.5-3.Třetí část obsahuje údaje o fyzikálním stavu atmosféry, které jsou hnacím motorem
procesů rozptylu imisí. Většinou se jedná o zpracování četností a časového trvání směrů
a rychlostí větru pro 5 typů stabilitních tříd zvrstvení atmosféry a 3 třídy rychlostí větru.
Stabilitní třídy jsou hodnoceny na základě vertikálního gradientu teploty vzduchu ,
který vyjadřuje změnu teploty vzduchu ve °C na 100 výšky ve směru osy z. V rámci
stabilitní klasifikace teplotního zvrstvení rozlišujeme tyto třídy:
I. superstabilní ( <-1.6 °C) - silné inverze, velmi špatné rozptylové podmínky,
II. stabilní (-1.6 <= <-0.7 °C) - běžné inverze, špatné rozptylové podmínky,
III. izotermní (-0.7 <= < 0.6 °C) - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný
teplotní gradient, mírně zhoršené rozptylové podmínky,
IV. normální (0.6 <= <= 0.8 °C) - indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ
7
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dobrých rozptylových podmínek,
V. konvektivní ( > 0.8 °C) - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících
látek.
Vzhledem k tomu, že v blízkém okolí zájmového území se neprovádí potřebné měření
základních meteorologických parametrů - teplota vzduchu, směr a rychlost větru, bylo
použito měření z nejbližší meteorologické stanice Brno-Tuřany. Pro definování
teplotního zvrstvení bylo použito měření z meteorologické stanice Protivanov (leží
v nadm. výšce 709 m na okr. Blansko).
Směry a rychlosti větru znázorněné v 36 směrové růžici (po 10 °) jsou uvedeny na obr.
5 a 6. Rozptylové podmínky reprezentují rok 2010.
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Obr. 5. Trvání směrů větru ( v hodinách) na
stanici Brno-Tuřany použité v modelovém
výpočtu pro rok 2010.
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3. Posudek
3.1. Znalecký úkol
Cílem znaleckého posudku je stanovit míru imisní zátěž prostředí v okolí plánovaného
parkoviště osobních automobilů na pozemku č. 3630 k.ú. Černá pole, obec Brno, v prostoru
vnitrobloku mezi ulicemi Koliště, Milady Horákové, Lidické a tř. kpt. Jaroše, pro tyto hlavní
škodliviny: PM, SO2, NOx, N2O, VOC, NH3, CH4. Údaje o imisní zátěži jsou odvozeny na
základě modelového výpočtu, ve kterém je zohledněn provoz parkoviště (příjezd a odjed 17
automobilů), rozptylové podmínky (teplotní zvrstvení, směr a rychlost větru), charakter
zástavby a její vliv na šíření škodlivin. Výpočet je zasazen do reálných meteorologických
podmínek roku 2010. Výsledky výpočtu v 28 referenčních bodech jsou uvedeny v příloze 1.
3.2. Výsledky modelového výpočtu
Z hodnot průměrných ročních koncentrací všech sledovaných škodlivin vyplývá, že
přírůstek nového zdroje znečištění (výstavba plánovaného parkoviště) je velmi malý. Nejvyšší
hodnoty průměrných ročních koncentrací v rozmezí od 0.1 do 0.8 μg m-3 vykazují oxidy
dusíku (odborný odhad přepočtu na NO2 je 0.046 až 0.37 μg m-3). Z imisního monitoringu
ČHMÚ vyplývá, že ve studované lokalitě dosahují průměrné roční koncentrace NO x cca 96
μg m-3, z toho průměrné roční koncentrace NO2 dosahují hodnot cca 44 μg m-3 (limit NO2 z
hlediska ochrany zdraví je 40 μg m-3). To znamená, že ve studované lokalitě dochází
k překročení ročních limitů NO2 a nový zdroj emisí i přes nepatrné zvýšení zátěže NO2 bude
v prostoru vnitrobloku působit na lidské zdraví negativně.
Škodlivina NOx vykazuje rovněž nejvyšší maximální dávky půlhodinových
koncentrací v rozsahu hodnot 3.9 až 21.9 μg m-3 (odborný odhad přepočtu na NO2 je 1.8 až
10.1 μg m-3). Maximální hodinové koncentrace NO2 dosahují ve studované lokalitě hodnot
181.7 μg m-3 (limit z hlediska ochrany zdraví je 200 μg m-3 NO2). To znamená, že přírůstek
této škodliviny NO2 z nového emisního zdroje se může významným způsobem podílet na
9
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zvyšování maxim až k hranici limitu (181.7 + 10.1 = 191.8 μg m-3) a bude v prostoru
vnitrobloku, zejména v bodech 11, 12, 27 a 28 (větrací okna restaurace), působit negativně na
lidské zdraví. Z přílohy 1 vyplývá, že tato maxima se v prostoru vnitrobloku formují při
izotermním typu teplotního zvrstvení, směru větru 80° a 320°, rychlostech proudění vzduchu
2.9 a 6.3 m s-1 a mohou trvat 196 až 366 hodin v roce.
Druhé nejvyšší imisní zatížení bylo v lokalitě vnitrobloku zjištěno u těkavých
organických látek (VOC) u průměrných ročních koncentrací (rozsah 0.05 až 0.5 μg m-3) a
maximálních dávek půlhodinových imisních koncentrací (rozsah 2.6 až 14.5 μg m-3). Součástí
VOC z dopravy je benzen, který patří mezi potenciální karcinogenní látky. Z imisního
monitoringu ČHMÚ vyplývá, že ve studované lokalitě mohou dosahovat maximální hodinové
koncentrace benzenu 8 μg m-3. Tyto koncentrace benzenu (ve složce VOC) se mohou
formovat i v prostoru vnitrobloku např. v referenčních bodech 9 až 12, 27 a 28 (větrací okna
restaurace v přízemí objektu č. 2032) po dobu 186 až 366 hodin v roce a mohou tak
významným způsobem působit negativně na lidské zdraví.
Ostatní škodliviny (PM, SO2, N2O, NH3, CH4) vykazují v ročních průměrech imisní
koncentrace v rozsahu 0.002 až 0.123 μg m-3 a lze proto konstatovat, že přírůstek vzniklý
výstavbou nového zdroje znečištění nezpůsobí překročení imisních limitů a bude mít malý
nebo zanedbatelný vliv na imisní zátěž studované lokality vnitrobloku. Kromě amoniaku,
vykazují tyto škodliviny rovněž malé přírůstky v maximálních imisních koncentracích.
Maximální dávky půlhodinových imisních koncentrací dosahují hodnoty v rozsahu 0.2 až 2.4
μg m-3. Maximální dávky půlhodinových imisních koncentrací amoniaku vykazují hodnoty
v rozsahu 0.5 až 3.3 μg m-3.
Další zdravotní riziko lze předpokládat u souborného vlivu imisní zátěže škodlivin
NOx, N2O a VOC, které fungují jako prekurzory imisních koncentrací přízemního ozónu.
V letním období, při teplém a slunečném počasí, při specifických podmínkách proudění
vzduchu ve vnitrobloku, se mohou tyto škodliviny produkované z nového emisního zdroje
(plánované parkoviště) podílet na růstu koncentrací přízemního ozónu.

Okna restaurace

Okna fitcentra a
taneční školy
restaurace

Obr. 7. Situační pohled na
plánované parkoviště osobních
automobilů na pozemku č. 3630 na
k.ú. Černá pole, obec Brno,
v prostoru vnitrobloku a na větrací
okna restaurace a okna objektu
s budoucím fitcentrem a taneční
školou v objektu č. 2032.

Plocha plánovaného parkoviště
Z přílohy 1 rovněž vyplývá, že nejvyšší imisní zátěž byla zjištěna 9, 10, 11, 12, 27 a
28. Zjištěné vysoké imisní zatížení v bodech 27 a 28 je závažné vzhledem k tomu, že se jedná
o prostor větracích oken restaurace a okna budoucího fitcentra a taneční školy, které se
nachází v úrovni parkovací plochy – viz obr. 7.
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Ze vzájemného porovnání především maximálních dávek imisních koncentrací a jejich
limitů lze konstatovat, že přírůstek emisí NO x a VOC vzniklý výstavbou nového emisního
zdroje znečištění ovzduší při nepříznivých rozptylových podmínkách (při zformování
uzavřeného recirkulujícího proudění s kumulací škodlivin) mohou významným způsobem
působit negativně na lidské zdraví.
4. Závěr
Stanovení imisní zátěže z nového emisního zdroje znečištění ovzduší (plánované
parkoviště) bylo provedeno na základě modelového výpočtu imisních koncentrací. Modelový
výpočet umožňuje z odhadovaných hodnot emisí PM, SO2, NOx, N2O, VOC, NH3, CH4
vyhodnotit průměrné roční i maximální imisní koncentrace. Zda tyto imise v ovzduší
překračují obvyklou míru zátěže, bylo posouzeno v rámci porovnání imisních koncentrací
odvozených v prostoru vnitrobloku v síti 28 referenčních bodů s hodnotami jejich platných
imisních limitů.
Škodlivina NOx vykazuje nejvyšší maximální dávky půlhodinových koncentrací
v rozsahu hodnot 3.9 až 21.9 μg m-3 (odborný odhad přepočtu na NO2 je 1.8 až 10.1 μg m-3).
Maximální hodinové koncentrace NO2 dosahují ve studované lokalitě hodnot 181.7 μg m-3
(limit z hlediska ochrany zdraví je 200 μg m-3 NO2). To znamená, že přírůstek této škodliviny
NO2 z nového emisního zdroje se může významným způsobem podílet na zvyšování maxim
až k hranici limitu (181.7 + 10.1 = 191.8 μg m-3) a bude v prostoru vnitrobloku, zejména
v bodech 11, 12, 27 a 28 (větrací okna restaurace), působit negativně na lidské zdraví.
Z přílohy 1 vyplývá, že tato maxima se v prostoru vnitrobloku formují při izotermním typu
teplotního zvrstvení, směru větru 80° a 320°, rychlostech proudění vzduchu 2.9 a 6.3 m s -1 a
mohou trvat 196 až 366 hodin v roce.
Druhé nejvyšší imisní zatížení bylo v lokalitě vnitrobloku zjištěno u těkavých
organických látek (VOC) u maximálních dávek půlhodinových imisních koncentrací v
rozsahu hodnot 2.6 až 14.5 μg m-3. Součástí VOC z dopravy je benzen, který patří mezi
potenciální karcinogenní látky. Z imisního monitoringu ČHMÚ vyplývá, že ve studované
lokalitě mohou dosahovat maximální hodinové koncentrace benzenu 8 μg m-3. Tyto
koncentrace benzenu (ve složce VOC) se mohou formovat i v prostoru vnitrobloku např.
v referenčních bodech 9 až 12, 27 a 28 (větrací okna restaurace v přízemí objektu č. 2032) po
dobu 186 až 366 hodin v roce a mohou tak významným způsobem působit negativně na lidské
zdraví.
Další zdravotní riziko lze předpokládat u souborného vlivu imisní zátěže škodlivin
NOx, N2O a VOC, které fungují jako prekurzory imisních koncentrací přízemního ozónu.
V letním období, při teplém a slunečném počasí, při specifických podmínkách proudění
vzduchu (zformování uzavřeného recirkulujícího proudění s kumulací škodlivin), se mohou
tyto škodliviny produkované z nového emisního zdroje (plánované parkoviště) podílet
v prostoru vnitrobloku na růstu koncentrací přízemního ozónu.
Zjištěné vysoké imisní zatížení v bodech 27 a 28 je závažné vzhledem k tomu, že se
jedná o prostor větracích oken restaurace a okna budoucího fitcentra a taneční školy v objektu
č. 2032, které se nachází v úrovni parkovací plochy – viz obr. 7.
Ze vzájemného porovnání především maximálních dávek imisních koncentrací a
jejich limitů lze konstatovat, že přírůstek emisí NO x a VOC vzniklý výstavbou nového
emisního zdroje znečištění ovzduší při nepříznivých rozptylových podmínkách (při
zformování uzavřeného recirkulujícího proudění s kumulací škodlivin) může
významným způsobem působit negativně na lidské zdraví. Proto výstavbu parkoviště
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osobních automobilů na pozemku č. 3630 k.ú. Černá pole, obec Brno, v prostoru
vnitrobloku mezi ulicemi Koliště, Milady Horákové, Lidické a tř. kpt. Jaroše nelze
doporučit.
Stanovení množství imisí vnášených v důsledku provozu plánovaného parkoviště
osobních automobilů na pozemku č. 3630 k.ú. Černá pole, obec Brno, do prostoru vnitrobloku
mezi ulicemi Koliště, Milady Horákové, Lidické a tř. kpt. Jaroše, slouží jako podklad pro
státní správu a samosprávu.

5. Seznam příloh
1. Výsledné hodnoty imisních koncentrací škodlivin (zkráceno)

RNDr. Pavel Hadaš, Ph.D.

20. 12. 2012
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Příloha 1. Výsledné hodnoty imisních koncentrací škodlivin, které bude emitovat automobilový provoz na plánovaném parkovišti na
pozemku č. 3630 na k.ú. Černá pole, obec Brno, v prostoru vnitrobloku ulic Koliště, Milady Horákové, Lidické a tř. kpt.
Jaroše. Imisní koncentrace jsou odvozeny na základě rozptylového modelu a byly vyhodnoceny pro rozptylové podmínky
roku 2010. Pro maximální dávky imisních koncentrací je uveden typ teplotního zvrstvení, směr a rychlost větru, při
nichž se vyskytly a délka trvání těchto stavů v hodinách během roku 2010.

Bod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

PM
Prů
0.006
0.006
0.005
0.009
0.013
0.019
0.011
0.006
0.009
0.013
0.020
0.033
0.007
0.011
0.017
0.021
0.022
0.010
0.012
0.012
0.007
0.008
0.009
0.006
0.006
0.006
0.044
0.039

Max
0.576
0.399
0.209
0.609
0.600
0.746
0.316
0.801
0.933
1.000
1.089
1.167
0.682
0.637
0.572
0.625
0.658
0.400
0.536
0.528
0.307
0.481
0.490
0.463
0.307
0.427
0.965
0.967

SO2
Prů
Max
0.002 0.206
0.002 0.143
0.002 0.074
0.003 0.218
0.004 0.214
0.007 0.266
0.004 0.112
0.002 0.286
0.003 0.333
0.005 0.357
0.007 0.389
0.012 0.417
0.003 0.244
0.004 0.227
0.006 0.204
0.008 0.223
0.008 0.234
0.003 0.142
0.004 0.191
0.004 0.189
0.002 0.110
0.003 0.172
0.003 0.175
0.002 0.165
0.002 0.110
0.002 0.152
0.016 0.207
0.014 0.345

NOx
Prů
Max
0.114 10.800
0.111 7.485
0.085 3.910
0.162 11.421
0.235 11.238
0.349 13.977
0.206 5.925
0.118 15.017
0.176 17.497
0.244 18.755
0.367 20.416
0.627 21.875
0.134 12.790
0.199 11.944
0.325 10.728
0.398 11.723
0.412 12.333
0.184 7.498
0.216 10.043
0.232 9.899
0.124 5.761
0.146 9.022
0.172 9.185
0.110 8.675
0.107 5.750
0.115 7.994
0.822 18.088
0.731 18.138

N2O
Prů
Max
0.012 1.174
0.012 0.813
0.009 0.425
0.018 1.241
0.025 1.221
0.038 1.518
0.022 0.644
0.013 1.632
0.019 1.901
0.027 2.038
0.040 2.218
0.068 2.377
0.015 1.390
0.022 1.298
0.035 1.166
0.043 1.274
0.045 1.340
0.020 0.815
0.024 1.091
0.025 1.076
0.013 0.626
0.016 0.980
0.019 0.998
0.012 0.943
0.012 0.625
0.013 0.869
0.089 1.966
0.079 1.971

VOC
Prů
Max
0.075 7.168
0.073 4.968
0.056 2.595
0.108 7.580
0.156 7.459
0.232 9.277
0.137 3.932
0.078 9.967
0.117 11.613
0.162 12.448
0.243 13.550
0.416 14.519
0.089 8.489
0.132 7.927
0.216 7.120
0.264 7.781
0.273 8.186
0.122 4.977
0.144 6.665
0.154 6.570
0.082 3.823
0.097 5.988
0.114 6.096
0.073 5.757
0.071 3.817
0.077 5.306
0.546 12.006
0.485 12.038

NH3
Prů
Max
0.017 1.610
0.016 1.116
0.013 0.583
0.024 1.703
0.035 1.676
0.052 2.084
0.031 0.883
0.018 2.239
0.026 2.609
0.036 2.796
0.055 3.044
0.093 3.262
0.020 1.907
0.030 1.781
0.048 1.599
0.059 1.748
0.061 1.839
0.027 1.118
0.032 1.497
0.035 1.476
0.018 0.859
0.022 1.345
0.026 1.369
0.016 1.293
0.016 0.857
0.017 1.191
0.123 2.697
0.109 2.704

CH4
Prů
0.005
0.005
0.004
0.007
0.011
0.016
0.009
0.005
0.008
0.011
0.016
0.028
0.006
0.009
0.015
0.018
0.018
0.008
0.010
0.010
0.006
0.007
0.008
0.005
0.005
0.005
0.037
0.033

Max
0.485
0.336
0.175
0.513
0.504
0.627
0.266
0.673
0.785
0.842
0.916
0.982
0.574
0.536
0.481
0.526
0.553
0.336
0.451
0.444
0.258
0.405
0.412
0.389
0.258
0.359
0.812
0.814

Celková
Prů
0.231
0.226
0.173
0.330
0.478
0.711
0.420
0.240
0.359
0.498
0.748
1.278
0.273
0.406
0.663
0.812
0.839
0.374
0.441
0.474
0.253
0.297
0.351
0.225
0.219
0.235
1.676
1.491

suma
Vítr
Trvání Typ
Max
Směr Rych stavu zvr
22.019 120 4.1
186
3
15.260 120 4.1
186
3
7.971 160 3.5
70
3
23.285 100 3.5
156
3
22.912 120 4.1
186
3
28.495 120 4.1
186
3
12.078 220 3.1
76
3
30.615
80 2.9
196
3
35.671
80 2.9
196
3
38.236
80 2.9
196
3
41.622
80 2.9
196
3
44.599
80 2.9
196
3
26.076
70 3.3
184
3
24.350
60 3.8
174
3
21.870
30 2.8
98
3
23.900 340 3.8
152
3
25.143 340 3.8
152
3
15.286
30 2.8
98
3
20.474 360 2.7
96
3
20.182 350 3.5
124
3
11.744
10 2.6
62
3
18.393 360 2.7
96
3
18.725 350 3.5
124
3
17.685
30 2.8
98
3
11.724
10 2.6
62
3
16.298 360 2.7
96
3
36.741 320 6.3
366
5
36.977 320 6.3
366
5

Vysvětlivky:
PM – prašný aerosol, SO2 – oxid siřičitý, NOx – oxidy dusíku, N2O – oxid dusný, VOC – těkavé organické látky, NH3 – amoniak, CH4 – metan, Prů – roční průměr, Max –
maximální dávka půlhodinové imisní koncentrace (imisní koncentrace jsou v μg m-3), Celková suma – sumy všech ročních průměrů a maximálních dávek dílčích škodlivin,
Vítr – směr větru (ve ° ), rychlost větru (m s-1), Trvání stavu – trvání typu zvrstvení s příslušnou rychlostí a směrem větru ( hodin), Typ zvr – typ teplotního zvrstvení (viz
text na str. 7 a 8)

Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím ministra
spravedlnosti ČR ze dne 7.5.1999, č.j. M – 684/99 pro obor čistota ovzduší se specializací
výpočty rozptylu emisí, škody způsobené imisemi na lesních porostech.
Znalecký úkon je zapsán pod č. 3-114/2012 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů
účtuji podle připojené likvidace na základě dokladu č. 1220122012

