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1. ZADÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE 
 
Rozptylová studie byla zpracována na základě objednávky zpracovatele dokumentace EIA jako 
podklad pro vyhodnocení vlivů posuzovaného záměru „Výrobní hala Cooper Standard – brzdové a 
palivové vedení“ v provozovně společnosti Cooper - Standard Automotive Česká republika s.r.o. 
v Bystřici nad Pernštejnem na kvalitu ovzduší v posuzovaném území. Předkládaná rozptylová 
studie je přílohou dokumentace EIA. 
 
Název záměru: Výrobní hala Cooper Standard - brzdové a palivové vedení 
 
Objednatel:  I & V Consulting s.r.o. 

se sídlem: Voskovcova 1130/34; 152 00 Praha 5  

Provozovatel:  Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o. 
sídlo: Jamská 2191/33, 591 01 Žďár nad Sázavou 

   IČ: 25824031 
provozovna: Průmyslová ul.;  593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

Zpracovatel:  EKOBEST s.r.o., Elišky Krásnohorské 798, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
   IČ: 25959085, www.ekobest.cz  
 odpovědná osoba: Ing. Lenka Čtvrtníková, autorizace pro zpracování 

rozptylových studií č.j. 833/820/08 
email: ctvrtnikova@ekobest.cz; tel: 606 795 155 
označení rozptylové studie: 2017/RS/311 

 
Rozptylová studie byla zpracována pro polutanty emitované z provozu nových technologických 
linek sloužících k povrchové úpravě kovů (za účelem výroby palivových, brzdových a jiných 
potrubních systémů sloužících k rozvodu kapalin, stlačeného vzduchu a ostatních médií v 
automobilu) ve výrobní hale Cooper-Standard Automotive v průmyslové zóně okrajové části města 
Bystřice nad Pernštejnem. 
Jedná se o polutanty z provozu technologie PM10 a PM2,5, dále NO2, H2SO4, SO2, Cu, Zn, VOC, 
kyanidy a polutanty ze spalování zemního plynu NO2, CO a ze související dopravy pro NO2, CO, 
benzen, PM10, PM2,5 a benzo(a)pyren. 
 

2. POUŽITÁ METODIKA VÝPOČTU 
Výpočet rozptylové studie byl realizován pomocí softwaru SYMOS´97 - verze 2013, který je určen 
pro modelování znečištění ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Metodika, kterou 
software SYMOS´97 používá při modelování znečištění, byla schválena Ministerstvem životního 
prostředí a byla vydána dne 15. dubna 1998 ve Věstníku MŽP č. 3/1998, jako Metodický pokyn 
odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí České republiky - Výpočet znečištění 
ovzduší z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS´97“.  
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Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v metodice SYMOS'97 byly přizpůsobené tehdy platné 
legislativě, aby byly na minimum omezeny problémy s používáním metodiky v praxi a aby byly 
výsledky přímo srovnatelné s platnými imisními limity a přípustnými koncentracemi znečišťujících 
látek v ovzduší. V souvislosti se vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního prostředí 
přizpůsobuje platným evropským předpisům a proto v ní vznikají změny, na které musí reagovat i 
metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále k výsledkům snadno použitelným v běžné 
praxi. Tuto možnost poskytovala již upravená metodika SYMOS´97, verze 2003. 
Hlavní změny zahrnuté v programu jsou: 

 stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako hodinových průměrných 
hodnot koncentrací, 

 stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako denních průměrných 
hodnot (PM10 a SO2) nebo 8-hodinových průměrných hodnot koncentrací, 

 hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx), 
 nový výpočet frakce spadu prachu - PM10. 

Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS´97 umožňuje: 
 výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami z bodových, liniových a plošných zdrojů, 
 výpočet znečištění od velkého počtu zdrojů, 
 stanovit charakteristiky znečištění v husté síti referenčních bodů a připravit pro názorné 

kartografické zpracování výsledků výpočtů, 
 brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability 

mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského. 
Metodika umožňuje pro každý referenční bod výpočet těchto základních charakteristik znečištění 
ovzduší: 

 maximální možné krátkodobé koncentrace znečišťujících látek, které se mohou 
vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší, 

 maximální možné krátkodobé koncentrace znečišťujících látek bez ohledu na třídy 
rychlosti větru a stability ovzduší, 

 roční průměrné koncentrace, 
 dobu trvání koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty. 

Metodika je určena pro vypracování rozptylových studií, které slouží jako podklad pro hodnocení 
kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění ovzduší ve vzdálenosti nad 100 
km od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní střech budov. Základních rovnic modelu rovněž 
nelze použít pro výpočet znečištění pod inverzní vrstvou ve složitém terénu a při bezvětří. 
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru terénu mezi 
zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet znečištění vstupuje terén formou matice hodnot 
výškopisu v požadované oblasti o libovolné velikosti buňky. 
Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech - v řadě případů je nutno 
počítat znečištění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své 
maximální výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a tedy je možné 
počítat koncentrace i ve velmi malé vzdálenosti od zdroje. V případě, že se vyskytuje několik 
komínů vedle sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení 
vleček vzrůstá. Tyto skutečnosti jsou zahrnuty ve výpočtovém modelu. Dále je do výpočtu zahrnuta 
i korekce efektivní výšky na vliv terénu, v případě že mezi zdrojem a referenčním bodem je terén 
zvýšený, a že kouřová vlečka vystupuje podél svahů vzhůru. 
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Znečišťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry 
odstraňovány. Jedná se o dva druhy procesů: chemické a fyzikální. Fyzikální procesy se dále dělí 
na mokrou a suchou depozici, podle způsobu jakými jsou škodliviny z ovzduší odstraňovány. 
Suchá depozice představuje zachytávání plynné nebo pevné látky z ovzduší na zemském povrchu, 
mokrá depozice představuje vymývání těchto látek padajícími srážkami. Model třídí látky do tří 
skupin (I. kategorie - látka v atmosféře setrvává 20 hod; II. kategorie - látka setrvává v atmosféře 6 
dní; a látky III. kategorie setrvávají v atmosféře 2 roky). 
Ve výpočtu pomocí softwaru SYMOS´97 je zahrnuto zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění 
ovzduší na horách. V atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů 
nemůže dostat. 
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlostí větru a 
teplotní stability atmosféry. (slabý vítr 1,7 m.s-1; střední vítr 5 m.s-1 a silný vítr 11 m.s-1). Rychlostí 
větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí. 

STABILITNÍ KLASIFIKACE ATMOSFÉRY 

Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní 
klasifikace obsahuje pět tříd stability atmosféry: 

Č. Třída 
stability 

Popis třídy stability 

I. superstabilní silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu 
II. stabilní  běžné inverze, špatné podmínky rozptylu 
III. izotermní  slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient 
IV. normální  indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek 
V. konvektivní labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek 

 
Ne všechny třídy se vyskytují za všech rychlostí větru. Dle metodiky Bubník - Koldovský jsou 
klasifikovány tři třídy větru: slabý vítr 1,7 m.s-1, mírný vítr 5 m.s-1 a silný vítr 11 m.s-1. V praxi 
dochází k výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem 
pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů 
pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu 
stability atmosféry. 

Podmínka Třída stability ovzduší Rychlost větru [m.s-1] 
1 I 1,7 
2 II 1,7 
3 II 5 
4 III 1,7 
5 III 5 
6 III 11 
7 IV 1,7 
8 IV 5 
9 IV 11 

10 V 1,7 
11 V 5 
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První úpravy metodiky vydané v roce 1998 proběhly v roce 2003 v souvislosti se schválením 
zákona č. 86/2002 Sb. a vládního nařízení č. 350/2002 Sb. a byly uvedeny v doplňku k metodické 
příručce. Doplněk reagoval mj. na nové imisní limity pro PM10, poskytnul návod pro výpočet 
průměrných denních koncentrací PM10 a SO2 z maximálních hodinových koncentrací těchto látek a 
umožnil hodnocení imisního příspěvku NO2 (dříve pouze NOx). 
V úpravě 2013 byl pro přehlednost sloučen doplněk s původní metodikou a byl brán zřetel na 
aktuální legislativu (např. aktualizované imisní limity) a nové poznatky v oblasti ochrany čistoty 
ovzduší. Byly upraveny tabulky průměrných výhřevností paliv, odstraněny tabulky poměrů NO2 a 
PM10, aktualizovány koeficienty pro liniové zdroje, aktualizovány vzorce pro výpočet maximálních 
denních imisních koncentrací PM10 a SO2 a upraven vztah pro výpočet přeměny NO na NO2. Byl 
doplněn postup pro výpočet počtu dní překračujících 24hodinový limit suspendovaných částic PM10 
emitovaných z liniových zdrojů (pozemních komunikací). Tyto výpočty (maximálních denních 
koncentrací) jsou zahrnuty již v software SYMOS´97, verze 2013. 
 
Rozptyl škodlivin byl zpracován pomocí software SYMOS’97, verze 2013, (v. 7.0.5311.11674), 
jehož registrační číslo je 2106400193. 
 

 

3. VSTUPNÍ ÚDAJE 
3.1. Umístění záměru 
Záměrem je provoz nových technologických linek sloužících k povrchové úpravě kovů v nové 
provozovně v průmyslové zóně jihozápadní okrajové části města Bystřice nad Pernštejnem.  
Výrobní zařízení v hale Cooper Standard Automotive bude zpracovávat dvouvrstvé kovové trubky 
za účelem výroby brzdového potrubí a jednovrstvé kovové trubky za účelem výroby palivového 
potrubí. V rámci výroby budou v hale probíhat procesy jako dělení plechu, pomědění, tváření 
trubek (válcování, pájení, sváření trubek) a jejich povrchová úprava. K tomu se pojí pomocné 
technologie k přípravě technické vody a plynů, k manipulaci a skladování. Dále bude v hale 
Cooper Standard prováděna úprava konců nařezaných kovových trubek – tzv. koncování; dále 
bude probíhat ohýbání nakoncovaných kovových trubek do finálního požadovaného tvaru. Bude 
zde probíhat i kontrola kovových trubek po ohýbání a po koncování a v poslední řadě také balení a 
následná expedici ohýbaných kovových trubek.  
V rámci záměru dojde k navýšení linek na povrchové úpravy s roční kapacitou 11 064 966 m2 
upravovaných ploch. Celkový počet linek je uveden dále v textu v popisu technologie.  
 
Na následující mapě je v širších vztazích znázorněno umístění posuzovaného záměru. 
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zdroj: www.cuzk.cz  

 
Rozptylová studie byla počítána pro provoz popsaný v rámci dokumentace EIA za předpokladu 
plné výroby v roce 2020. Záměr je situován v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem na pozemcích 
investora Cooper Standard Automotive o celkové rozloze 2,9822 ha; konkrétně se jedná o část 
pozemku orné půdy p.č. 2958/29 o rozloze 1,5064 ha, o celý pozemek orné půdy p.č. 2958/80 o 
rozloze 0,6170 ha a o celý pozemek p.č. 2958/9 o rozloze 0,8588 ha. 
 

3.2. Údaje o zdrojích 
V rámci provozu posuzovaného záměru „Výrobní hala Cooper Standard – brzdové a palivové 
vedení“ byly identifikovány zdroje znečišťování ovzduší a rozděleny dle charakteru na bodové, 
plošné a liniové.  
Vstupní data, jejichž znalost je potřebná pro výpočet očekávaného znečištění venkovního ovzduší 
pomocí software SYMOS´97, je možno pro orientační posouzení příspěvku k imisní zátěži 
způsobené provozem posuzovaných záměrů rozdělit do čtyř základních celků: 

 Data o zdrojích znečišťování ovzduší 
 Referenční body 
 Pravidelná síť uzlových bodů 
 Větrná růžice 

 
Návaznost jednotlivých kroků technologie je možné popsat přehledně vývojovým diagramem. 

Umístění záměru  
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Detailní popis je v kapitole B.I.6 předkládané dokumentace EIA, jehož je tato rozptylová studie 
nedílnou součástí. 
 

Bodové zdroje 
Z výše uvedeného vyplývá, že v rámci záměru budou umístěny do již schváleného objektu další 
technologie zajišťující výrobu palivových, brzdových a jiných potrubních systémů sloužících 
k rozvodu kapalin, stlačeného vzduchu a ostatních médií v automobilu. Dále jsou popsány 
technologické linky, které představují zdroje znečišťování ovzduší. Montážní linky, kde budou 
zpracovány dvouvrstvé kovové trubky pro brzdové potrubí a jednovrstvé kovové trubky pro 
palivové potrubí nejsou zdroji znečišťování ovzduší. 
 
Vytápění: Výrobní hala bude mít dvě kotelny, jedna umístěná v 1.patře administrativní 

části budovy haly H1 a druhá bude v 2. patře energobloku v hale H2. V Hale 
H1 bude umístěna kotelna o celkovém výkonu 1725 kW a celkovém 
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instalovaném příkonu 1760 kW. Bude se skládat ze 3 kotlů Viessmann 
Vitocrossal 300 CT3U- 630, každý s instalovaným výkonem 575 kW.  
Vytápění Haly H2 bude zajištěno kotelnou o celkovém výkonu 1150 kW a 
celkovém instalovaném příkonu 1156,5 kW. Tato se bude skládat ze 2 kotlů 
Viessmann Vitocrossal 300 CT3U- 630, každý s instalovaným výkonem 
575 kW. 
Maximální hodinová spotřeba zemního plynu každého z kotlů je 53 m3/hod. 
 

Technologie:  Emise z jednotlivých částí technologie byly definovány v souladu s odborným 
posudkem zpracovaným Doc. Ing. Tomášem Sákrou, CSc. k tomuto záměru. 

1 ks linka CB 1: Linka, kde je zpracován poměděný ocelový pásek (výstup z podélně dělicí 
linky) na kontinuální dvouvrstvou trubku, která je na výstupu navinuta na 
cívku. Emise z linky jsou na pozicích 2.05 a 2.06 ze spalování zemního 
plynu, při spotřebě zemního plynu ve výši 0,5 m3/hod. 

7 ks linky CB 2, CB3, CB4, CB5, CB6, CB7, CB8: Jedná se o linky, která budou 
zpracovávat poměděné ocelové pásky (výstup z podélně dělicí linky) na 
kontinuální dvouvrstvou trubku, která bude na výstupu navinuta na cívku. Do 
výpočtu byly zahrnuty emise TZL, NOx ve výši emisních limitů, tedy NOx 
maximálně 400mg/m3 a TZL ve výši maximálně 20 mg/m3. 

1 ks linky Single wall: Linka na výrobu jednovrstvé trubky. Zpracovávání poniklovaného 
pásku z nežíhané oceli (původní šířka cca 49 mm), výstupem je kontinuální 
jednovrstvá trubka navinutá na cívku. Emise TZL na pozici 4.01 z napojování 
pásky a následného broušení, dále i z pozice 4.03 svařování byly vyčísleny 
ve výši emisního limitu 50 mg/m3, reálně lze očekávat maximálně 10% 
tohoto limitu.  

1 ks Cooper coating: Linka na kontinuální oboustranné nanášení povlaku mědi na kovový 
pás. Pás je transportován z výstupu podélné dělicí linky a dochází ke změně 
polohy osy jeho svitku. Pás je poté zaveden do průběžné linky, kde je 
v kyanidové elektro-alkalické lázni na obě strany nanášena vrstva mědi. 
Poměděný pás je opět smotáván do svitku. Jsou uvažovány emise H2SO4 a 
SO2 z aktivace, ve výši emisních limitů, tedy 2 mg/m3 pro H2SO4 a 20 mg/m3 
pro SO2. Dále lze předpokládat emise mědi a kyanidů z pozice 6.03 – 
Cooper strike a pozice 6.04. Poměďování. Množství emisí bylo vyčísleno na 
základě nejvyšších obvyklých hodnot z BAT a sice měď ve výši 0,1 mg/m3 a 
kyanidy ve výši 3 mg/m3 z odtahovaných lázní. Z technologie Cooper 
coatingu (poměďování) budou dále emitovány VOC. Byly vyčísleny z roční 
spotřeby přípravku Entek CU56 HM ve výši 120 kg/rok.  

5 ks linek MagAlloy (1, 2, 3, 4, 5):  Příprava povrchu trubky před nanášením povrchových vrstev 
kovů (slitiny 95% Zn + 5% Al) a dále vrstvy plastu – polyamidu PA 12 – na 
její vnější povrch, a dále vlastní nanášení. Výstupem jsou buď nařezané 
přířezy, nebo trubky stočené do svitků. Lze očekávat emise VOC z nanášení 
primeru na pozici 5.03, emise z extruze a potisku na pozici 5.04 a emise 
z pasivace na pozici 5.07, kdy pro účely vstupů do rozptylové studie byly 
zahrnuty jako vstup do RTO a byly uvažovány maximální emise ve výši 



Rozptylová studie Výrobní hala Cooper Standard – brzdové a palivové vedení 

 

EKOBEST s.r.o.                 Stránka 10 
Elišky Krásnohorské 798 
544 01 Dvůr Králové nad Labem 

emisního limitu do 50 mg/m3. Dále jsou do výpočtu zahrnuty emise TZL, 
NOx, a zinku z vlastního nanášení slitiny.  

 RTO technologie je regenerativní termický oxidátor na rozklad VOC 
z odpadního vzduchu, který má vysokou tepelnou účinnost díky 
předimenzované náplni keramického výměníku, čímž je rovněž 
minimalizována spotřeba přídavného zemního plynu. Instalace tří komor-
výměníků s kompenzační komorou maximalizuje rozklad VOC a minimalizuje 
únik znečištěného vzduchu přímo do atmosféry během reverzace toku. 
Každá regenerativní komora obsahuje keramickou matrici-lože, která 
v závislosti na směru průtoku, absorbuje teplo z odpadního plynu po 
spalování nebo předehřívá vzduch před spalováním. 
Přiváděná vzdušina obsahující spalitelné plynné látky (VOC) je vedena do 
jedné z komor, ve které je keramická náplň vyhřátá z předešlého cyklu na 
spalitelnou teplotu, tj. cca 750°C. Zde dochází k destrukci organických 
příměsí a tyto spaliny jdou dále zavedeny do plamene přídavného hořáku, 
kde je termická oxidace dokončena. Tento horký proud je veden do další 
komory, ve které naopak ohřívá dosud chladnější keramickou náplň. Po 
vyhřátí se proud vzdušiny obrátí, střídání průtoků komorami je ovládáno 
pomocí regulačních klapek pro dosažení optimální účinnosti spalování. 
Spalovací teplota je udržovaná přídavným spalováním zemního plynu, 
jestliže teplo produkované oxidací VOC, nebo pokud jsou koncentrace VOC 
nízké. Doba setrvání ve spalovací komoře je přibližně 0,6-0,8 sekundy tak, 
aby destrukce VOC byla spolehlivě na vysoké úrovni. 

 
V následující tabulce je umístění výduchů definovaných technologií. 

 Název Souřadnice 
x * 

Souřadnice 
y * 

Souřadnice 
z 

Výška 
výduchu [m] 

K1 Kotelna Hala 1 -620653 -1122651 559.2 10 

K2 Kotelna Hala 2 -620703 -1122614 564.9 10 

1 Cooper coating -620722 -1122629 558.1 9,5 

3 CB 2/3 linky pájení uzel 3.02 -620674 -1122579 560.2 9,5 

3A CB 4/5 linky pájení uzel 3.02 -620669 -1122584 560.2 9,5 

3B CB 6 linka pájení uzel 3.02 -620665 -1122588 560.2 9,5 

3C CB 7/8 linky pájení uzel 3.02 -620655 -1122592 560.3 9,5 

9 
CB1 indukční pájení 2.05., 
2.06. 

-620659 -1122574 560.6 9,5 

10 SW napojování pásky 4.01 -620681 -1122632 559.0 9,5 

12 SW svařování 4.03. -620675 -1122618 560.0 9,5 

17 MagAlloy 1/2 uzel 5.03, 5.04 -620652 -1122578 561.0 9,5 
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17A MagAlloy 3/4 uzel 5.03, 5.04 -620656 -1122590 560.4 9,5 

17B MagAlloy 5 uzel 5.03, 5.04. -620652 -1122593 560.4 9,5 

28 RTO úsek 5.03, 5.04 -620722 -1122629 558.1 9,5 

* - k výpočtu byl použit souřadný systém s-JTSK 

 
V následující tabulce jsou uvedeny charakteristiky bodových zdrojů. 

 
Název  

Objemový 
tok vzdušiny Průměr Teplota 

spalin 
Roční 
provoz 

Denní 
provoz 

[m3/hod] [m] [°C] [hod/rok] [hod/den] 

K1 Kotelna Hala 1 2174 0.5 80 5088 24 

K2 Kotelna Hala 2 1450 0.4 80 5088 24 

1 Cooper coating 10 000 0.5 25 8760 24 

3 CB 2/3 linky pájení uzel 3.02 2 550 0.28 50 6240 24 

3A CB 4/5 linky pájení uzel 3.02 2 550 0.28 50 6240 24 

3B CB 6 linka pájení uzel 3.02 2 550 0.28 50 6240 24 

3C CB 7/8 linky pájení uzel 3.02 2 550 0.28 50 6240 24 

9 
CB1 indukční pájení 2.05., 
2.06. 12.3 0.2 70 6240 24 

10 SW napojování pásky 4.01 2 100 0.401 20 730 2 

12 SW svařování 4.03. 3 400 0.355 50 6240 24 

17 MagAlloy 1/2 uzel 5.03, 5.04 700 0.18 20 8760 24 

17A MagAlloy 3/4 uzel 5.03, 5.04 700 0.18 20 8760 24 

17B MagAlloy 5 uzel 5.03, 5.04. 700 0.18 20 8760 24 

28 
RTO svedeny výduchy 19, 
19A, 19B 5 385 0.5 85 8760 24 

 
Emise z vytápění a spalování zemního plynu byly vyčísleny pomocí spotřeb paliv definovaných 
výše a emisních faktorů, které jsou definované ve Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, jímž se 
stanovují emisní faktory dle §12 odst. 1 vyhlášky č. 415/2012 Sb. (zveřejněno ve Věstníku MŽP 
srpen 2013).  
Emise z technologie byly vyčísleny dle postupu uvedených výše. V následující tabulce jsou 
presentovány množství emisí zadaných do výpočtového software Symos´97 za každý definovaný 
výduch.  

Pozice Technologická linka Polutant [kg/rok] [kg/hod] [g/s] 
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K1 Kotelna Hala 1 
NOx 1170,8 0,2301 0,8284 

CO 288,2 0,0566 0,2039 

K2 Kotelna Hala 2 
NOx 780,5 0,1534 0,5522 

CO 192,1 0,0377 0,1359 

1 Cooper coating 

H2SO4 175,2 0.0200 0.00556 

SO2 1752,0 0.2000 0.05556 

Cu 8,8 0.0010 0.00028 

CN- 262,8 0.0300 0.00833 

VOC 120 0.0137 0.04932 

3 
CB 2/3 linky pájení uzel 
3.02 

TZL 318,2 0.0510 0.01417 

PM10 292.8 0.0469 0.01303 

PM2,5 261.0 0.0418 0.01162 

3A 
CB 4/5 linky pájení uzel 
3.02 

TZL 318,2 0.0510 0.01417 

PM10 292.8 0.0469 0.01303 

PM2,5 261.0 0.0418 0.01162 

3B CB 6 linky pájení uzel 3.02 

TZL 318,2 0.0510 0.01417 

PM10 292.8 0.0469 0.01303 

PM2,5 261.0 0.0418 0.01162 

3C 
CB 7/8 linky pájení uzel 
3.02 

TZL 318,2 0.0510 0.01417 

PM10 292.8 0.0469 0.01303 

PM2,5 261.0 0.0418 0.01162 

9 CB 1 line - spalování ZP 
NOx 29,2 0,0047  0,00130 

CO 7,2 0,0012 0.00032 

10 
Single wall – napojování 
pásky 

TZL 76,7 0,105 0,0217 

PM10 65.2 0.0893 0.02479 

PM2,5 46.0 0.0630 0.01750 

12 Single wall - svařování 

TZL 1060,8 0,1700 0.04722 

PM10 901.7 0.1445 0.04014 

PM2,5 636.5 0.1020 0.02833 

17 MagAlloy 1/2 (Zn+Al 5.05) 
TZL 122,6 0,0140 0,00389 

PM10 112.8 0.0129 0.00358 
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PM2,5 100.6 0.0115 0.00319 

Zn 61,3 0,0070 0,00194 

17A MagAlloy 3/4 (Zn+Al 5.05) 

TZL 122,6 0,0140 0,00389 

PM10 112.8 0.0129 0.00358 

PM2,5 100.6 0.0115 0.00319 

Zn 61,3 0,0070 0,00194 

17B MagAlloy 5 (Zn+Al 5.05) 

TZL 122,6 0,0140 0,00389 

PM10 112.8 0.0129 0.00358 

PM2,5 100.6 0.0115 0.00319 

Zn 61,3 0,0070 0,00194 

28 RTO 

TOC 943,5 0,1077 0,02992 

NOx 159,4 0,0182 0,00506 

CO 39,2 0,0045 0,00025 

 

Liniové zdroje  
Liniové zdroje znečišťování ovzduší jsou charakterizovány zejména související dopravou. Jedná 
se o spalovací motory nákladních automobilů přivážející suroviny a odvážející výrobky do 
provozovny a osobní automobily zaměstnanců a návštěv. 
Příjezd obslužné dopravy do průmyslového areálu je zajištěn po místní komunikaci Průmyslová. 
Z ulice Průmyslová pokračují automobily po silnici I/21 směr Bystřice a směr Rodkov. Rozdělení 
dopravy bylo převzato z Dopravně inženýrských podkladů zpracovaných pro dokumentaci EIA, 
jejíž je rozptylová studie nedílnou součástí, zpracovaných společností European Transportation 
Consultancy, s.r.o. 
Vstupní materiál bude do prostor firmy dopravován těžkými nákladními automobily. Pro dopravu 
vstupního materiálu se předpokládá frekvence maximálně cca 30 těžkými nákladními automobily 
(TNA) denně (pouze v denní době). Zaměstnanci budou na směnu dojíždět cca 220 osobními 
automobily (OA). Parkování vozidel je uvažováno na novém parkovišti.  
Následující tabulka představuje příspěvky ke stávající intenzitě provozu na jednotlivých 
komunikacích vyvolané provozem záměru. Hodnoty v tabulce představují denní počty průjezdů 
vozidel v obou směrech a to bez vytěžování vozidel. Doprava vyvolaná provozem záměru bude 
probíhat 24 hod denně. 

Liniové zdroje Těžké nákladní automobily Osobní automobily 

Počet automobilů / den 30 220 

Počet pohybů automobilů / den 60 440 
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V následující tabulce jsou shrnuty celkové emise ze související dopravy záměru jedoucí po místní 
komunikaci v definovaných úsecích komunikace pro jednotlivé varianty. Emise z dopravy byly 
vyčísleny na základě dat o intenzitě dopravy a emisních faktorů vyčíslených pomocí programu 
MEFA 13. Ve výpočtu emisních faktorů pro rok 2020 byly zohledněny následující ukazatele: EURO 
3 a rychlostí vozidel 40, 50 a 70 km/hod na definovaných úsecích komunikací dle dopravní studie. 
Programem MEFA 13 jsou stanoveny jednotné emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo 
možné v rámci České republiky provádět vzájemně porovnatelná hodnocení vlivu automobilové 
dopravy na kvalitu ovzduší. V roce 2012 byl program aktualizován v rámci projektu č. TA01020491 
- „Vývoj aplikačního prostředí pro implementaci aktualizace metodiky MEFA“, který finančně 
podpořila Technologická agentura České republiky z programu Alfa. Výchozí verze modelu MEFA 
umožňovala provádět výpočty pouze pro emise z běžného provozu automobilů na komunikaci (tzv. 
„teplé emise“), a to pouze pro výfukové emise. Výstupy metodických projektů řešených v minulých 
letech obsahují komplexní výpočetní postupy pro dosud nesledované složky emisí. V rámci 
aktualizace programu MEFA byly do programového kódu vneseny příslušné matematické vztahy, 
byly vytvořeny obslužné procedury, kontrolní mechanismy a cykly pro sumarizaci výsledků. Pro 
obsluhu nových funkcí byly do uživatelského rozhraní přidány ovládací prvky a nové dialogy 
umožňující uživatelská nastavení potřebných parametrů. 
Aktualizovaný program tak dokáže hodnotit nejen emise z běžného provozu, ale zahrnuje nově i 
vyčíslení nárůstu emisí při studených startech vozidel, zohledněny byly emise z otěru brzd a 
pneumatik, z resuspenze prachu ležícího na vozovce a samostatně i emise spojené s průjezdem 
automobilů křižovatkou. Dále bylo do programu MEFA zahrnuto zohlednění vytížení nákladních 
vozidel a rozšířeny počítané látky o částice frakce PM2,5. Z hlediska obsluhy byla přidána podpora 
vstupních souborů ve formátu sešitu MS Excel a podpora členění intenzit podle sčítání dopravy 
ŘSD 2010. Také byly provedeny drobné úpravy uživatelského rozhraní. 
Vzhledem k postupujícímu technickému vývoji vozidel byla také zahrnuta podpora automobilů 
splňujících emisní předpisy EURO 5 a EURO 6 a emise z těžkých nákladních vozidel jsou 
vyhodnocovány odděleně pro střední a těžká nákladní vozidla, pokaždé bez a s přívěsem. 
Přehled hlavních novinek ve verzi 13: 

 zohlednění vozidel EURO 5 a EURO 6 
 zahrnutí lehkých nákladních vozidel spalujících benzín 
 aktualizace prognózy vozového parku do roku 2040 
 zpřesnění výpočtu emisí z těžkých nákladních vozidel 
 víceemise ze studených startů vozidel 
 emise z resuspenze prachových částic na vozovce (sekundární prašnost z dopravy) 

včetně implementace klimatických dat 
 emise z otěrů pneumatik a brzd 
 zohlednění vytížení nákladních vozidel 
 emise z průjezdu křižovatkou 
 výpočet emisí PM2,5 včetně otěrů a resuspenze 
 podpora formátu MS Excel u vstupních souborů 
 podpora členění dle celostátního sčítání ŘSD ČR 2010 
 uložení log souboru s průběhem výpočtu 

Hlavní funkcí programu MEFA 13 je výpočet emisí z dopravy. Program vyčísluje jak emise z 
běžného provozu, tak více-emise, vznikající při startu studených motorů, zahrnuje též otěry brzd a 
pneumatik a resuspenzi prachových částic z vozovky. Samostatně jsou vyčísleny emise z průjezdu 
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vozidel křižovatkou. Emise jsou vyčíslovány buď pro jednotlivá vozidla nebo pro definované úseky 
silničních komunikací nebo ramena křižovatek.  
V následující tabulce jsou presentovány emise z dopravy. Výše definované komunikace byly 
rozděleny na jednotlivé úseky. Emise jsou vyčíslené pro definované úseky komunikace (dle 
následujícího schématu). 

 
Červeně je uveden rozpad dopravy vyvolané posuzovaným záměrem. Souhrnně v tabulce níže. 

 
 
Pomocí emisních faktorů a definovaných pohybů byly vyčísleny emise z liniových zdrojů. 

Liniové zdroje 
Oxidy 
dusíku 

[g/km/hod] 

Oxid 
uhelnatý 

[g/km/hod] 
PM10 

[g/km/hod] 
PM2,5 

[g/km/hod] 
Benzen 

[g/km/hod] 

Benzo(a) 
pyren 

[g/km/hod] 

Průmyslová I 2.851 11.977 0.364 0.257 0.037 5.28E-05 

Nádražní  
(směr Bystřice) 

7.244 28.219 0.828 0.217 0.091 1.39E-04 

II/388 (směr Rodkov) 1.738 5.703 0.170 0.126 0.022 3.50E-05 

Průmyslová II 9.504 39.924 1.213 0.858 0.122 1.76E-04 

Nová komunikace 6.653 27.947 0.849 0.601 0.086 1.23E-04 

II/388 (mezi 
Průmyslovou a novou 
komunikací) 

4.346 14.258 0.426 0.314 0.056 8.75E-05 
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Plošné zdroje 
Z hlediska vyhodnocení příspěvků plošných zdrojů k imisní zátěži bylo ve výpočtu zohledněno 
venkovní parkoviště osobních automobilů umístěné v těsném sousedství průmyslového objektu. 

Umístění Souřadnice x * Souřadnice y * Souřadnice z 

Parkoviště OA -620695 -1122581 559,8 
Parkoviště TNA -620733 -1122701  558,4 
* - k výpočtu byl použit souřadný systém JTSK 

 
Plošným zdrojem znečišťování je parkoviště pro osobní automobily východně od výrobní haly. Pro 
výpočet emisí byly použity emisní faktory a předpoklad ujetí každého osobního automobilu 420 m 
a každého těžkého nákladního automobilu 600 m po ploše parkoviště (stání). 

Plošný zdroj 
Oxidy 
dusíku 
[g/hod] 

Oxid 
uhelnatý 
[g/hod] 

PM10 
[g/hod] 

PM2,5 
[g/hod] 

Benzen 
[g/hod] 

Benzo(a) 
pyren 
[g/hod] 

Parkoviště OA 1.657 9.479 0.135 0.076 0.022 4.15E-05 

Parkoviště TNA 3.818 8.848 0.708 0.556 0.047 3.98E-05 

 

3.3. Meteorologické podklady 
V následující tabulce je uveden odborný odhad větrné růžice, který byl vypracován jako podklad 
pro metodiku výpočtu znečištění ovzduší. Tato větrná růžice je platná ve výšce 10m nad zemí a 
četnosti jednotlivých směrů větrů jsou uvedeny v %. 

 
 
Z tabulky odborného odhadu větrné růžice vyplývá, že výskyt slabých větrů do rychlosti 2 m.s-1 a 
tudíž zhoršených rozptylových podmínek lze proto očekávat s četností 53,29 %, což představuje 
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194,5 dnů za rok. Četnost velmi stabilní a stabilní mezní vrstvy je odhadnuta na 25,2 % tj. 91,8 dnů 
za rok. 

 
 
Protože je výpočtová síť v souřadném systému JTSK, je použito stočení větrné růžice o 6,4°. Toto 
natočení větrné růžice k souřadnému systému bylo definováno pomocí kartogramu s otočením, 
který je zveřejněn na stránkách www.idea-envi.cz . 
 

3.4. Referenční body a síť uzlových bodů 
Síť uzlových bodů a referenční body (výpočtové body mimo síť) jsou patrné z následujícího popisu 
a dále presentovány a znázorněny do mapových podkladů v přílohách rozptylové studie. Výpočet 
je proveden v souřadné síti s-JTSK a ve výškovém systému Balt po vyrovnání. Mapové podklady 
(Podkladová data ©ČUZK) jsou použity v souladu se smluvními podmínkami Českého 
zeměměřičského úřadu. 

REFERENČNÍ BODY 

Referenční body představují místa v území, pro které jsou počítány charakteristiky znečištění 
ovzduší. Protože jejich výběr ovlivňuje representativnost výsledků celého výpočtu, bylo pro výpočet 
této studie vybráno následujících 15 referenčních bodů. Umístění těchto referenčních bodů je 
presentováno v PŘÍLOZE Č. 1 této studie na mapovém podkladu. 

Číslo Umístění x * y * z 

1 Železniční stanice Bystřice n.P. -620344 -1122609 569.9 

2 Nádražní 457 -620260 -1122959 571.8 

3 Křižovatka Průmyslová x Nádražní -620493 -1123047 558.1 

4 Rybníky pod Ochozem -620377 -1123162 560.2 

5 Škola -619783 -1122683 570.9 

6 Suchý vrch -619586 -1122640 577.5 

7 Beranka -619641 -1122479 567.5 
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8 Hřiště Beranka -619566 -1122155 541.7 

9 Bratrská -619481 -1121930 528.7 

10 Zimní stadion -619933 -1121987 529.4 

11 Okružní 984 -620049 -1121572 552.3 

12 Za Rybníčkem -620341 -1121461 535.5 

13 K Domanínku -620540 -1121089 538.6 

14 Chocholouš -621659 -1121741 585.6 

15 Rodkov -621792 -1123552 493.2 

* - k výpočtu byl použit souřadný systém JTSK  

 

PRAVIDELNÁ SÍT UZLOVÝCH BODŮ 

Výpočtovou oblastí je okolí posuzovaného záměru. Byl vymezen čtverec o velikosti 3 000 m krát 
3 000 m, jehož levý dolní roh má souřadnice [ x, y, z] dle JTSK odečtené pomocí software ArcView 
9.0 [-622 200; -1 124 000; 536,3]. Střed sítě je umístěn přibližně do místa posuzovaného záměru. 
Zájmové území je zakresleno na mapě viz příloha č. 1 a v příloze č. 2 je presentována pravidelná 
síť uzlových bodů. Maximální hodinová příp. denní a průměrná roční koncentrace pro grafický 
výstup byla vypočítána pro síť 961 bodů rovnoměrně rozložených po kroku 100 m ve směru osy x i 
osy y v zájmovém území o ploše 9 km2. 

Ve výpočtové síti jakož i v mapových podkladech je použito hodnoty L rovné 1,5 m, tato výška 
představuje dýchací zónu člověka.  
 

3.5. Znečišťující látky a příslušné imisní limity  

ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY 
V rámci předkládané rozptylové studie lze za relevantní znečišťující látky, které jsou v rozptylové 
studii vyhodnocovány, považovat následující škodliviny a hodnocené charakteristiky, které jsou 
uvedeny v následující tabulce a které odpovídají odpovídajícím emisním limitům pro řešený zdroj a 
pro které jsou současně stanoveny imisní, nebo emisní limity, nebo byl proveden odhad na 
základě dřívějších platných emisních limitů: 

Polutant Hodnocená charakteristika 

NO2 
Maximální hodinová koncentrace  

Průměrná roční koncentrace 
CO Maximální 8-mi hodinová koncentrace  

PM10 
Maximální denní koncentrace  
Průměrná roční koncentrace 

PM2,5 Průměrná roční koncentrace 
benzen Průměrná roční koncentrace 

benzo(a)pyren Průměrná roční koncentrace 
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VOC Maximální hodinová koncentrace  
Průměrná roční koncentrace 

kyanidy Průměrná roční koncentrace 
měď Průměrná roční koncentrace 
zinek Průměrná roční koncentrace 

SO2 
Maximální hodinová koncentrace 

Maximální denní koncentrace 

TOC Maximální hodinová koncentrace  
Průměrná roční koncentrace 

 

IMISNÍ LIMITY 
Imisní limity jsou dány zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v příloze č.1 tohoto zákona 
jsou specifikovány imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok. 
 
1. Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Maximální počet 
překročení 

Oxid siřičitý 1 hodina 350 μg.m-3 24 
Oxid siřičitý 24 hodin 125 μg.m-3 3 

Oxid dusičitý 1 hodina 200 μg.m-3 18 
Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 μg.m-3 0 

Oxid uhelnatý maximální denní 
osmihodinový průměr 1) 10 mg.m-3 0 

Benzen 1 kalendářní rok 5 μg.m-3 0 
Částice PM10 24 hodin 50 μg.m-3 35 
Částice PM10 1 kalendářní rok 40 μg.m-3 0 
Částice PM2,5 1 kalendářní rok 25 μg.m-3 0 

Olovo 1 kalendářní rok 0,5 μg.m-3 0 

Poznámka: 1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením 
osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. 
Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z 
hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro 
daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin. 

 

2. Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace 
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit 

Oxid siřičitý kalendářní rok a zimní období  
(1. října - 31. března) 20 μg.m-3 

Oxidy dusíku1) 1 kalendářní rok 30 μg.m-3 

Poznámka: 1) Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený v jednotkách 
hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého. 
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3. Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 vyhlášené pro ochranu 
zdraví lidí 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit 

Arsen 1 kalendářní rok 6 ng.m-3 
Kadmium 1 kalendářní rok 5 ng.m-3 

Nikl 1 kalendářní rok 20 ng.m-3 
Benzo(a)pyren 1 kalendářní rok 1 ng.m-3 

 

3.6. Hodnocení úrovní znečištění v předmětné lokalitě 
Pro hodnocení stávající úrovně znečištění ovzduší v posuzované lokalitě bylo použito pětiletých 
průměrů za roky 2011 - 2015 ve čtvercové síti 1*1 km podle požadavků zákona č. 201/2012 Sb. a 
vyhlášky č.415/2012 Sb. Pětileté průměry let 2011 – 2015 hodnocených škodlivin v jednotlivých 
čtvercích sítě 1*1 km, které pokrývají zájmovou oblast, jsou presentovány u jednotlivých škodlivin 
v mapovém podkladu a současně je v textu stanovena minimální a maximální hodnota těchto 
pětiletých průměrů relevantních pro posuzované území. Pro popsání současného stavu bylo 
použito údajů z tabelárních ročenek Českého hydrometeorologického úřadů pro roky 2013, 2014 a 
2015. 
Nejbližší měřící stanice NO2, CO, suspendované částice PM2,5 a PM10 a benzen začleněné do AIM 
ČHMÚ (Automatický Imisní Monitoring Českého hydrometeorologického ústavu) leží v Pardubice - 
Rosice (kód stanice ČHMÚ 1418), v Křižanově (kód stanice ČHMÚ 1499), v Moravské Třebové 
(kód stanice ČHMÚ 1949 a 619), v  Brno – Výstaviště (kód stanice ČHMÚ 1635), Brno – Úvoz (kód 
stanice ČHMÚ 1482), Svratouch (kód stanice ČHMÚ 1139) a v Jihlavě (kód stanice ČHMÚ 1477 a 
1609). Z tabelárních ročenek byly čerpány následující data, která popisují stávající imisní situaci 
v okolí posuzovaného záměru. 
Oxid dusičitý – NO2 

Rok 
Měřený ukazatel  Jihlava Pardubice - Rosice Brno - Výstaviště 

kód stanice ČHMÚ 1477 ČHMÚ 1418 ČHMÚ 1635 

2014 

maximální hodinová 
koncentrace 

60,6 µg.m-3 

naměřeno 11.3.2014 
97,7 µg.m-3 

naměřeno 27.9.2014 
161,4 µg.m-3 

naměřeno 14.1.2014 

průměrná roční 
koncentrace 

14,8 µg.m-3 17,3 µg.m-3 29,7 µg.m-3 

2015 

maximální hodinová 
koncentrace 

71,0 µg.m-3 

naměřeno 6.1.2015 
108,1 µg.m-3 

naměřeno 20.3.2015 
119,6 µg.m-3 

naměřeno 2.11.2015 

průměrná roční 
koncentrace 

15,0 µg.m-3 16,6 µg.m-3 32,0 µg.m-3 

2016 

maximální hodinová 
koncentrace 

63,5 µg.m-3 

naměřeno 26.2.2016 
84,9 µg.m-3 

naměřeno 14.1.2016 
130,0 µg.m-3 

naměřeno 17.3.2016 

průměrná roční 
koncentrace 

13,5 µg.m-3 16,1 µg.m-3 31,7 µg.m-3 
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Z této mapy je zřejmé, že průměrná 
roční koncentrace oxidu dusičitého 
NO2 (průměr za roky 2011 až 2015), 
se v posuzované lokalitě pohybuje 
od 8,7 do 12,3 µg/m3. 

 
Oxid uhelnatý – CO 

Rok 
Měřený ukazatel  Jihlava Brno - úvoz 

kód stanice ČHMÚ 1477 ČHMÚ 1482 

2014 maximální 8-hodinová 
koncentrace 

1020,5 µg.m-3  naměřeno 
1.5.2014 

1672,1 µg.m-3  naměřeno 
28.8.2014 

2015 maximální 8-hodinová 
koncentrace 

956,4 µg.m-3  naměřeno 
22.2.2015 

1793,6 µg.m-3 naměřeno 
9.11.2015 

2016 maximální 8-hodinová 
koncentrace 

857,0 µg.m-3  naměřeno 
23.1.2016 

1589,7 µg.m-3 naměřeno 
25.1.2016 

Pro oxid uhelnatý není zpracována mapa pětiletých průměrných koncentrací. 
 
Suspendované částice -  PM2,5 

Rok 
Měřený ukazatel  Jihlava Svratouch Křižanov 

kód stanice ČHMÚ 1477  ČHMÚ 1139, 619  ČHMÚ 1499 

2014 průměrná roční koncentrace 15,9 µg.m-3 13,1 µg.m-3 nestanovena 

2015 průměrná roční koncentrace nestanovena 11,8 µg.m-3 15,1 µg.m-3 

2016 průměrná roční koncentrace 14,7 µg.m-3 10,3 µg.m-3 13,4 µg.m-3 
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Z této mapy je zřejmé, že průměrná 
roční koncentrace suspendovaných 
částic PM2,5 (průměr za roky 2011 
až 2015), se v posuzované lokalitě 
pohybuje od 14,8 do 18,8 µg/m3. 

 
Suspendované částice - PM10 

Rok 
Měřený ukazatel  Jihlava Žďár nad Sázavou Svratouch 

kód stanice 
ČHMÚ 1477 

*ZÚ Ostrava 2024 
ZÚ 1196 ČHMÚ 619 

2014 

maximální denní 
koncentrace 

68,1 µg.m-3 

naměřeno 
30.4.2014 

84,4 µg.m-3 

naměřeno 
11.3.2014 

61,0 µg.m-3 

naměřeno 8.3.2014 

průměrná roční 
koncentrace 20,3 µg.m-3 23,0 µg.m-3 16,5 µg.m-3 

2015 

maximální denní 
koncentrace 

81,0 µg.m-3 

naměřeno 
4.11.2015 

83,4 µg.m-3 

naměřeno 
4.11.2015 

67,0 µg.m-3 

naměřeno 
4.11.2015 

průměrná roční 
koncentrace 19,8 µg.m-3 18,6 µg.m-3 16,5 µg.m-3 

2016 

maximální denní 
koncentrace 

*69,3 µg.m-3 

naměřeno 3.1.2016 
66,0 µg.m-3 

naměřeno 5.4.2016 
42,0 µg.m-3 

naměřeno 5.1.2016 
průměrná roční 
koncentrace *19,8 µg.m-3 20,6 µg.m-3 14,5 µg.m-3 
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Z této mapy je zřejmé, že 
průměrná roční koncentrace 
suspendovaných částic PM10, 
(průměr za roky 2011 až 2015) se 
v posuzované lokalitě pohybuje od 
18,5 do 23,2 µg/m3. 

 

Z této mapy je zřejmé, že 
36. maximální denní průměrná 
koncentrace suspendovaných 
částic PM10 (průměr za roky 2011 
až 2015), se v posuzované lokalitě 
pohybuje od 33,0 do 39,9 µg/m3. 

 
Oxid siřičitý – SO2 

Rok 
měřený ukazatel  Jihlava Pardubice - Rosice 

kód stanice ČHMÚ 1477 ČHMÚ 1418 

2014 

maximální hodinová 
koncentrace 

29,8 µg.m-3 naměřeno 
30.1.2014 

137,9 µg.m-3 naměřeno 
28.12.2014 

maximální denní 
koncentrace 

15,2 µg.m-3 naměřeno 
30.1.2014 

28,6 µg.m-3 naměřeno 
28.12.2014 

2015 

maximální hodinová 
koncentrace 

33,6 µg.m-3 naměřeno 
14.2.2015 

161,4 µg.m-3 naměřeno 
19.2.2015 

maximální denní 
koncentrace 

12,2 µg.m-3 naměřeno 
13.2.2015 

37,8 µg.m-3 naměřeno 
23.1.2015 

2016 maximální hodinová 23,4 µg.m-3 naměřeno 112,9 µg.m-3 naměřeno 
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koncentrace 5.1.2016 11.10.2016 

maximální denní 
koncentrace 

11,2 µg.m-3 naměřeno 
4.1.2016 

22,5 µg.m-3 naměřeno 
19.9.2016 

 

 

Z této mapy je zřejmé, že 4. nejvyšší 
maximální denní koncentrace oxidu 
siřičitého SO2 (průměr za roky 2011 
až 2015), se v posuzované lokalitě 
pohybuje od 16,6 do 20,3 µg/m3. 

 
Benzen  

Rok 
Měřený ukazatel Jihlava Pardubice - Rosice 
kód stanice ČHMÚ  1609 ČHMÚ 1418 

2014 průměrná roční koncentrace 1,4 µg.m-3 0,9 µg.m-3 

2015 průměrná roční koncentrace 1,5 µg.m-3 0,8 µg.m-3 

2016 průměrná roční koncentrace 0,9 µg.m-3 1,1 µg.m-3 

 

 

Z této mapy je zřejmé, že 
průměrná roční koncentrace 
benzenu, (průměr za roky 2011 až 
2015) se v posuzované lokalitě 
pohybuje od 0,9 do 1,1 µg/m3. 
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Benzo(a)pyren 

Rok 
Měřený ukazatel Žďár nad Sázavou Jihlava  
kód stanice ZÚ 1684 ZÚ 2025 

2014 průměrná roční koncentrace 0,8 ng.m-3 nestanovena 

2015 průměrná roční koncentrace 0,6 ng.m-3 1 ng.m-3 

2016 průměrná roční koncentrace 1,0 ng.m-3 0,8 ng.m-3 

 

 

Z této mapy je zřejmé, že průměrná 
roční koncentrace benzo(a)pyrenu, 
(průměr za roky 2011 až 2015) se 
v posuzované lokalitě pohybuje od 
0,47 do 1,02 ng/m3. 
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4. VÝSLEDKY ROZPTYLOVÉ STUDIE 
Tato studie byla počítána pomocí software Symos’97, verze 2013. Výpočet byl proveden pro 
pravidelnou síť uzlových bodů a pro 15 referenčních bodů umístěných v okolí posuzovaného 
záměru. Vypočtené koncentrace presentují příspěvek k imisní zátěži území způsobené provozem 
záměru „Výrobní hala Cooper Standard – brzdové a palivové vedení“ v průmyslové zóně města 
Bystřice nad Pernštejnem. 

PŘÍSPĚVEK K IMISNÍ ZÁTĚŽI – OXID DUSIČITÝ NO2 
V následující tabulce je presentován vyčíslený příspěvek k imisní zátěži pro polutant oxid dusičitý - 
NO2 způsobený provozem posuzovaného záměru „Výrobní hala Cooper Standard – brzdové a 
palivové vedení“ v jednotlivých referenčních bodech. 

Číslo Referenční body  

Maximální 
hodinové 

koncentrace 

Třída 
stability 
ovzduší 

Rychlost 
větru Směr větru 

Průměrná 
roční 

koncentrace 

[µg.m-3]  [m.s-1] [st.] [µg.m-3] 

1 Železniční stanice 
Bystřice n.P. 

15.083 1 1.5 263 0.2220 

2 Nádražní 457 18.609 1 1.5 308 0.1790 

3 Křižovatka Průmyslová a 
Nádražní 

7.746 4 1.5 335 0.1421 

4 Rybníky pod Ochozem 8.779 1 1.5 330 0.1264 

5 Škola 12.771 1 1.5 273 0.0918 

6 Suchý vrch 11.420 1 1.5 270 0.0714 

7 Beranka 10.277 1 1.5 261 0.0660 

8 Hřiště Beranka 3.700 3 1.5 246 0.0311 

9 Bratrská 3.018 4 1.5 239 0.0197 

10 Zimní stadion 3.396 4 1.5 228 0.0202 

11 Okružní 984 5.065 1 1.5 210 0.0323 

12 Za Rybníčkem 3.423 4 1.5 195 0.0259 

13 K Domanínku 3.265 2 1.5 185 0.0260 

14 Chocholouš 9.024 1 1.5 132 0.0592 

15 Rodkov 1.995 4 1.5 49 0.0087 

 

PŘÍSPĚVEK K IMISNÍ ZÁTĚŽI – OXID UHELNATÝ CO 
V následující tabulce je presentován vyčíslený příspěvek k imisní zátěži pro polutant oxid uhelnatý 
– CO způsobený provozem posuzovaného záměru „„Výrobní hala Cooper Standard – brzdové a 
palivové vedení“ v jednotlivých referenčních bodech. 
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Číslo Referenční body  

Maximální 8-
mi hodinové 
koncentrace 

Třída 
stability 
ovzduší 

Rychlost 
větru Směr větru 

Průměrná 
roční 

koncentrace 

[µg.m-3]  [m.s-1] [st.] [µg.m-3] 

1 Železniční stanice 
Bystřice n.P. 

48.197 1 1.5 265 0.7504 

2 Nádražní 457 37.598 1 1.5 307 0.5181 

3 Křižovatka Průmyslová a 
Nádražní 

28.385 1 1.5 336 0.5293 

4 Rybníky pod Ochozem 25.485 1 1.5 330 0.3711 

5 Škola 20.695 1 1.5 273 0.2322 

6 Suchý vrch 15.863 1 1.5 270 0.1926 

7 Beranka 16.226 1 1.5 261 0.1818 

8 Hřiště Beranka 7.675 1 1.5 246 0.0880 

9 Bratrská 4.520 1 1.5 239 0.0569 

10 Zimní stadion 5.579 2 1.5 229 0.0669 

11 Okružní 984 10.309 1 1.5 210 0.0680 

12 Za Rybníčkem 6.143 1 1.5 196 0.0601 

13 K Domanínku 6.105 1 1.5 185 0.0489 

14 Chocholouš 11.257 1 1.5 132 0.0983 

15 Rodkov 2.399 3 1.5 50 0.0422 

 

PŘÍSPĚVEK K IMISNÍ ZÁTĚŽI – SUSPENDOVANÉ ČÁSTICE PM10  

V následující tabulce je presentován vyčíslený příspěvek k imisní zátěži pro polutant 
suspendované částice PM10 způsobený provozem posuzovaného záměru „Výrobní hala Cooper 
Standard – brzdové a palivové vedení“ v jednotlivých referenčních bodech. 

Číslo Referenční body  
Maximální denní koncentrace Průměrná roční koncentrace 

[µg.m-3] [µg.m-3] 

1 Železniční stanice 
Bystřice n.P. 

26.414 0.5028 

2 Nádražní 457 17.454 0.2671 

3 Křižovatka Průmyslová a 
Nádražní 

13.721 0.2503 

4 Rybníky pod Ochozem 12.835 0.1887 

5 Škola 10.741 0.1186 
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6 Suchý vrch 7.202 0.0769 

7 Beranka 8.458 0.0794 

8 Hřiště Beranka 2.938 0.0374 

9 Bratrská 1.753 0.0211 

10 Zimní stadion 2.113 0.0254 

11 Okružní 984 5.255 0.0360 

12 Za Rybníčkem 2.428 0.0280 

13 K Domanínku 2.293 0.0242 

14 Chocholouš 4.189 0.0483 

15 Rodkov 0.701 0.0077 

 

PŘÍSPĚVEK K IMISNÍ ZÁTĚŽI – SUSPENDOVANÉ ČÁSTICE PM2,5 

V následující tabulce je presentován vyčíslený příspěvek k imisní zátěži pro polutant 
suspendované částice PM2,5 způsobený provozem posuzovaného záměru „Výrobní hala Cooper 
Standard – brzdové a palivové vedení“ v jednotlivých referenčních bodech. 

Číslo Referenční body  
Maximální denní koncentrace Průměrná roční koncentrace 

[µg.m-3] [µg.m-3] 

1 Železniční stanice 
Bystřice n.P. 

22.624 0.4148 

2 Nádražní 457 14.349 0.2172 

3 Křižovatka Průmyslová a 
Nádražní 

11.355 0.2035 

4 Rybníky pod Ochozem 10.598 0.1537 

5 Škola 8.800 0.0962 

6 Suchý vrch 5.900 0.0615 

7 Beranka 6.925 0.0639 

8 Hřiště Beranka 2.415 0.0303 

9 Bratrská 1.436 0.0170 

10 Zimní stadion 1.734 0.0207 

11 Okružní 984 4.312 0.0294 

12 Za Rybníčkem 1.991 0.0229 

13 K Domanínku 1.879 0.0198 

14 Chocholouš 3.424 0.0396 
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15 Rodkov 0.573 0.0062 

 
 

PŘÍSPĚVEK K IMISNÍ ZÁTĚŽI – OXID SIŘIČITÝ SO2 
V následující tabulce je presentován vyčíslený příspěvek k imisní zátěži pro polutant oxid siřičitý 
SO2 způsobený provozem posuzovaného záměru „Výrobní hala Cooper Standard – brzdové a 
palivové vedení“ v jednotlivých referenčních bodech. 
 

Číslo Referenční body  

Maximální 
hodinové 

koncentrace 

Třída 
stability 
ovzduší 

Rychlost 
větru Směr větru 

Maximální 
denní 

koncentrace 

[µg.m-3]  [m.s-1] [st.] [µg.m-3] 

1 Železniční stanice 
Bystřice 

22.800 1 1.5 267 15.673 

2 Nádražní 457 14.495 1 1.5 305 9.813 

3 Křižovatka Průmyslová a 
Nádražní 

11.960 1 1.5 331 8.599 

4 Rybníky pod Ochozem 10.246 1 1.5 327 7.202 

5 Škola 8.070 1 1.5 273 5.458 

6 Suchý vrch 5.436 1 1.5 270 3.569 

7 Beranka 6.482 1 1.5 262 4.346 

8 Hřiště Beranka 2.292 2 1.5 247 1.594 

9 Bratrská 1.420 2 1.5 240 0.971 

10 Zimní stadion 1.731 3 1.5 231 1.175 

11 Okružní 984 3.919 1 1.5 212 2.716 

12 Za Rybníčkem 1.953 2 1.5 198 1.338 

13 K Domanínku 1.746 1 1.5 186 1.224 

14 Chocholouš 3.479 1 1.5 133 2.284 

15 Rodkov 0.606 3 1.5 49 0.411 

 

PŘÍSPĚVEK K IMISNÍ ZÁTĚŽI – KYSELINA SÍROVÁ H2SO4 
V následující tabulce je presentován vyčíslený příspěvek k imisní zátěži pro polutant kyselina 
sírová H2SO4 způsobený provozem posuzovaného záměru „Výrobní hala Cooper Standard – 
brzdové a palivové vedení“ v jednotlivých referenčních bodech. 
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Číslo Referenční body  

Maximální 
hodinové 

koncentrace 

Třída 
stability 
ovzduší 

Rychlost 
větru Směr větru 

Průměrná 
roční 

koncentrace 

[µg.m-3]  [m.s-1] [st.] [µg.m-3] 

1 Železniční stanice 
Bystřice n.P. 

2.282 1 1.5 267 0.0263 

2 Nádražní 457 1.451 1 1.5 305 0.0170 

3 Křižovatka Průmyslová a 
Nádražní 

1.197 1 1.5 331 0.0199 

4 Rybníky pod Ochozem 1.025 1 1.5 327 0.0140 

5 Škola 0.808 1 1.5 273 0.0073 

6 Suchý vrch 0.544 1 1.5 270 0.0046 

7 Beranka 0.649 1 1.5 262 0.0049 

8 Hřiště Beranka 0.229 2 1.5 247 0.0025 

9 Bratrská 0.142 2 1.5 240 0.0014 

10 Zimní stadion 0.173 3 1.5 231 0.0018 

11 Okružní 984 0.392 1 1.5 212 0.0024 

12 Za Rybníčkem 0.195 2 1.5 198 0.0019 

13 K Domanínku 0.175 1 1.5 186 0.0016 

14 Chocholouš 0.348 1 1.5 133 0.0034 

15 Rodkov 0.061 3 1.5 49 0.0005 

 

PŘÍSPĚVEK K IMISNÍ ZÁTĚŽI – KYANIDY  

V následující tabulce je presentován vyčíslený příspěvek k imisní zátěži pro polutant kyanidy 
způsobený provozem posuzovaného záměru „Výrobní hala Cooper Standard – brzdové a palivové 
vedení“ v jednotlivých referenčních bodech.  

Číslo Referenční body  

Maximální 
hodinové 

koncentrace 

Třída 
stability 
ovzduší 

Rychlost 
větru Směr větru 

Průměrná 
roční 

koncentrace 

[µg.m-3]  [m.s-1] [st.] [µg.m-3] 

1 Železniční stanice 
Bystřice n.P. 

3.418 1 1.5 267 0.0394 

2 Nádražní 457 2.173 1 1.5 305 0.0255 

3 Křižovatka Průmyslová a 
Nádražní 

1.793 1 1.5 331 0.0299 

4 Rybníky pod Ochozem 1.536 1 1.5 327 0.0209 
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5 Škola 1.210 1 1.5 273 0.0109 

6 Suchý vrch 0.815 1 1.5 270 0.0069 

7 Beranka 0.972 1 1.5 262 0.0073 

8 Hřiště Beranka 0.344 2 1.5 247 0.0037 

9 Bratrská 0.213 2 1.5 240 0.0021 

10 Zimní stadion 0.260 3 1.5 231 0.0026 

11 Okružní 984 0.588 1 1.5 212 0.0036 

12 Za Rybníčkem 0.293 2 1.5 198 0.0029 

13 K Domanínku 0.262 1 1.5 186 0.0025 

14 Chocholouš 0.522 1 1.5 133 0.0052 

15 Rodkov 0.091 3 1.5 49 0.0008 

 

PŘÍSPĚVEK K IMISNÍ ZÁTĚŽI – MĚĎ CU  

V následující tabulce je presentován vyčíslený příspěvek k imisní zátěži pro polutant měď - Cu 
způsobený provozem posuzovaného záměru „Výrobní hala Cooper Standard – brzdové a palivové 
vedení“ v jednotlivých referenčních bodech. 

Číslo Referenční body  

Maximální 
hodinové 

koncentrace 

Třída 
stability 
ovzduší 

Rychlost 
větru Směr větru 

Průměrná 
roční 

koncentrace 

[µg.m-3]  [m.s-1] [st.] [µg.m-3] 

1 Železniční stanice 
Bystřice n.P. 

0.115 1 1.5 267 0.0013 

2 Nádražní 457 0.073 1 1.5 305 0.0009 

3 Křižovatka Průmyslová a 
Nádražní 

0.060 1 1.5 331 0.0010 

4 Rybníky pod Ochozem 0.052 1 1.5 327 0.0007 

5 Škola 0.041 1 1.5 273 0.0004 

6 Suchý vrch 0.027 1 1.5 270 0.0002 

7 Beranka 0.033 1 1.5 262 0.0002 

8 Hřiště Beranka 0.012 2 1.5 247 0.0001 

9 Bratrská 0.007 2 1.5 240 0.0001 

10 Zimní stadion 0.009 3 1.5 231 0.0001 

11 Okružní 984 0.020 1 1.5 212 0.0001 

12 Za Rybníčkem 0.010 2 1.5 198 0.0001 
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13 K Domanínku 0.009 1 1.5 186 0.0001 

14 Chocholouš 0.018 1 1.5 133 0.0002 

15 Rodkov 0.003 3 1.5 49 ˂0.0001 

 

PŘÍSPĚVEK K IMISNÍ ZÁTĚŽI – ZINEK ZN  

V následující tabulce je presentován vyčíslený příspěvek k imisní zátěži pro polutant zinek Zn 
způsobený provozem posuzovaného záměru „Výrobní hala Cooper Standard – brzdové a palivové 
vedení“ v jednotlivých referenčních bodech. 

Číslo Referenční body  

Maximální 
hodinové 

koncentrace 

Třída 
stability 
ovzduší 

Rychlost 
větru Směr větru 

Průměrná 
roční 

koncentrace 

[µg.m-3]  [m.s-1] [st.] [µg.m-3] 

1 Železniční stanice 
Bystřice n.P. 

4.050 1 1.5 274 0.0477 

2 Nádražní 457 1.938 1 1.5 313 0.0214 

3 Křižovatka Průmyslová a 
Nádražní 

1.866 1 1.5 341 0.0214 

4 Rybníky pod Ochozem 1.557 1 1.5 334 0.0158 

5 Škola 1.156 1 1.5 276 0.0097 

6 Suchý vrch 0.657 1 1.5 273 0.0057 

7 Beranka 0.809 1 1.5 264 0.0061 

8 Hřiště Beranka 0.356 1 1.5 248 0.0032 

9 Bratrská 0.195 2 1.5 241 0.0018 

10 Zimní stadion 0.243 2 1.5 230 0.0023 

11 Okružní 984 0.585 1 1.5 211 0.0031 

12 Za Rybníčkem 0.266 2 1.5 195 0.0025 

13 K Domanínku 0.264 1 1.5 184 0.0021 

14 Chocholouš 0.364 1 1.5 130 0.0036 

15 Rodkov 0.074 3 1.5 50 0.0006 

 

PŘÍSPĚVEK K IMISNÍ ZÁTĚŽI – TĚKAVÉ ORGANICKÉ LÁTKY VOC  

V následující tabulce je presentován vyčíslený příspěvek k imisní zátěži pro polutant těkavé 
organické látky VOC způsobený provozem posuzovaného záměru „Výrobní hala Cooper Standard 
– brzdové a palivové vedení“ v jednotlivých referenčních bodech. 
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Číslo Referenční body  

Maximální 
hodinové 

koncentrace 

Třída 
stability 
ovzduší 

Rychlost 
větru Směr větru 

Průměrná 
roční 

koncentrace 

[µg.m-3]  [m.s-1] [st.] [µg.m-3] 

1 Železniční stanice 
Bystřice n.P. 

20.247 1 1.5 267 0.2333 

2 Nádražní 457 12.875 1 1.5 305 0.1510 

3 Křižovatka Průmyslová a 
Nádražní 

10.622 1 1.5 331 0.1769 

4 Rybníky pod Ochozem 9.101 1 1.5 327 0.1239 

5 Škola 7.171 1 1.5 273 0.0644 

6 Suchý vrch 4.831 1 1.5 270 0.0411 

7 Beranka 5.761 1 1.5 262 0.0431 

8 Hřiště Beranka 2.037 2 1.5 247 0.0218 

9 Bratrská 1.263 2 1.5 240 0.0127 

10 Zimní stadion 1.539 3 1.5 231 0.0156 

11 Okružní 984 3.484 1 1.5 212 0.0212 

12 Za Rybníčkem 1.736 2 1.5 198 0.0171 

13 K Domanínku 1.553 1 1.5 186 0.0146 

14 Chocholouš 3.092 1 1.5 133 0.0306 

15 Rodkov 0.538 3 1.5 49 0.0046 

 

PŘÍSPĚVEK K IMISNÍ ZÁTĚŽI – SUMA ORGANICKÝCH LÁTEK TOC  

V následující tabulce je presentován vyčíslený příspěvek k imisní zátěži pro polutant suma 
organických látek VOC způsobený provozem posuzovaného záměru „Výrobní hala Cooper 
Standard – brzdové a palivové vedení“ v jednotlivých referenčních bodech. 

Číslo Referenční body  

Maximální 
hodinové 

koncentrace 

Třída 
stability 
ovzduší 

Rychlost 
větru Směr větru 

Průměrná 
roční 

koncentrace 

[µg.m-3]  [m.s-1] [st.] [µg.m-3] 

1 Železniční stanice 
Bystřice n.P. 

4.941 1 2 258 0.0698 

2 Nádražní 457 4.328 1 2 301 0.0671 

3 Křižovatka Průmyslová a 
Nádražní 

2.069 2 3 329 0.0568 

4 Rybníky pod Ochozem 2.082 1 2 325 0.0470 
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5 Škola 2.583 1 1.6 269 0.0290 

6 Suchý vrch 2.221 1 1.5 267 0.0207 

7 Beranka 1.837 1 1.6 258 0.0187 

8 Hřiště Beranka 0.545 2 1.8 244 0.0079 

9 Bratrská 0.338 3 1.5 237 0.0045 

10 Zimní stadion 0.384 4 1.5 227 0.0052 

11 Okružní 984 0.917 1 2 210 0.0081 

12 Za Rybníčkem 0.427 2 1.9 196 0.0060 

13 K Domanínku 0.443 2 1.5 185 0.0056 

14 Chocholouš 1.750 1 1.5 134 0.0167 

15 Rodkov 0.187 4 1.5 50 0.0016 

 

PŘÍSPĚVEK K IMISNÍ ZÁTĚŽI – BENZEN C6H6 

V následující tabulce je presentován vyčíslený příspěvek k imisní zátěži pro polutant benzen C6H6 
způsobený provozem posuzovaného záměru „Výrobní hala Cooper Standard – brzdové a palivové 
vedení“ v jednotlivých referenčních bodech. 
 

Číslo Referenční body  

Maximální 
hodinové 

koncentrace 

Třída 
stability 
ovzduší 

Rychlost 
větru Směr větru 

Průměrná 
roční 

koncentrace 

[µg.m-3]  [m.s-1] [st.] [µg.m-3] 

1 Železniční stanice 
Bystřice n.P. 

0.005 1 1.5 272 0.00048 

2 Nádražní 457 0.012 1 1.5 58 0.00053 

3 Křižovatka Průmyslová a 
Nádražní 

0.006 1 1.5 352 0.00063 

4 Rybníky pod Ochozem 0.005 1 1.5 339 0.00039 

5 Škola 0.007 1 1.5 240 0.00032 

6 Suchý vrch 0.004 1 1.5 274 0.00036 

7 Beranka 0.003 1 1.5 234 0.00031 

8 Hřiště Beranka 0.001 1 1.5 249 0.00012 

9 Bratrská 0.001 2 1.5 241 0.00008 

10 Zimní stadion 0.001 2 1.5 231 0.00007 

11 Okružní 984 0.002 1 1.5 213 0.00007 
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12 Za Rybníčkem 0.002 1 1.5 196 0.00005 

13 K Domanínku 0.002 1 1.5 184 0.00004 

14 Chocholouš 0.001 1 1.5 131 0.00005 

15 Rodkov 0.003 1 1.5 58 0.00011 

 

PŘÍSPĚVEK K IMISNÍ ZÁTĚŽI – BENZO(A)PYREN  

V následující tabulce je presentován vyčíslený příspěvek k imisní zátěži pro polutant 
benzo(a)pyren způsobený provozem posuzovaného záměru „Výrobní hala Cooper Standard – 
brzdové a palivové vedení“ v jednotlivých referenčních bodech. 

Číslo Referenční body  

Maximální 
hodinové 

koncentrace 

Třída 
stability 
ovzduší 

Rychlost 
větru Směr větru 

Průměrná 
roční 

koncentrace 

[ng.m-3]  [m.s-1] [st.] [ng.m-3] 

1 Železniční stanice 
Bystřice n.P. 

0.008 1 1.5 272 0.00068 

2 Nádražní 457 0.019 1 1.5 58 0.00078 

3 Křižovatka Průmyslová a 
Nádražní 

0.009 1 1.5 352 0.00090 

4 Rybníky pod Ochozem 0.006 1 1.5 338 0.00056 

5 Škola 0.010 1 1.5 240 0.00047 

6 Suchý vrch 0.005 1 1.5 274 0.00054 

7 Beranka 0.005 1 1.5 234 0.00047 

8 Hřiště Beranka 0.002 1 1.5 249 0.00018 

9 Bratrská 0.001 2 1.5 241 0.00012 

10 Zimní stadion 0.002 2 1.5 232 0.00010 

11 Okružní 984 0.003 1 1.5 213 0.00010 

12 Za Rybníčkem 0.002 1 1.5 197 0.00008 

13 K Domanínku 0.002 1 1.5 184 0.00006 

14 Chocholouš 0.002 1 1.5 130 0.00007 

15 Rodkov 0.004 1 1.5 58 0.00018 

 
V PŘÍLOZE Č. 3 je presentována imisní zátěž zájmového území polutanty pro všechny znečišťující 
látky a ukazatele definované v kapitole 3.5. této studie pomocí izolinií nakreslených do 
přehledného mapového podkladu. Toto vyhodnocení bylo zpracováno pomocí software ArcView 
9.0 a extrapolací isolinií.  
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5. NÁVRH KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ 
Vzhledem ke skutečnosti, že zařízení splňuje požadavky zákona a použitá technologie byla 
zvolena za ekonomicky i technicky přijatelných podmínek ve smyslu zákona o ochraně ovzduší a 
je plně v souladu s BAT – Referenční dokument nejlepších dostupných technik pro povrchové 
úpravy kovů a plastů, nepovažuje zpracovatel rozptylové studie za účelné navrhovat kompenzační 
opatření. 
 

6. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
 
Rozptylová studie je vypracována v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. a vyhláškou 
č. 415/2012 Sb. V rámci zpracování této studie nejsou hodnoceny varianty, ale je vyčíslen 
příspěvek pro záměr „Výrobní hala Cooper Standard – brzdové a palivové vedení“ v rámci nové 
provozovny v Bystřici nad Pernštejnem k imisní zátěži po realizaci posuzovaného záměru.  
K výpočtu použitý produkt SYMOS´97 v 2013 je programový systém pro modelování znečištění 
ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou v oblasti ochrany 
ovzduší.  
Výpočet imisní zátěže byl řešen ve výpočtové síti 3000*3000 metrů o kroku 100 m, která 
představuje celkem 971 výpočtových bodů. Výpočet byl dále rozšířen o 15 referenčních bodů 
mimo tuto definovanou síť uzlových bodů. Ve výpočtové síti jakož i v mapových podkladech je 
použito hodnoty L rovné 1,5 m, což představuje výšku dýchací zóny člověka. V následující 
sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtu pro jednotlivé polutanty pro referenční body. 
 

Polutant Ukazatel 
  

Minimum Maximum 

NO2 
Maximální hodinová koncentrace [µg.m-3] 1.995 15.083 
Průměrná roční koncentrace [µg.m-3] 0.0087 0.2220 

CO Maximální 8-mi hodinová 
koncentrace [µg.m-3] 2.399 48.197 

PM10 
Maximální denní koncentrace  [µg.m-3] 0.701 26.414 
Průměrná roční koncentrace [µg.m-3] 0.0077 0.5028 

PM2,5 Průměrná roční koncentrace [µg.m-3] 0.0062 0.4148 

SO2 
Maximální hodinová koncentrace [µg.m-3] 0.606 22.800 
Maximální denní koncentrace [µg.m-3] 0.411 15.673 

H2SO4 Průměrná roční koncentrace [µg.m-3] 0.0005 0.0263 
CN- Průměrná roční koncentrace [µg.m-3] 0.0008 0.0394 
Cu Průměrná roční koncentrace [µg.m-3] 0.0001 0.0013 
Zn Průměrná roční koncentrace [µg.m-3] 0.0006 0.0477 

VOC Průměrná roční koncentrace [µg.m-3] 0.0046 0.2333 
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Polutant Ukazatel 
  

Minimum Maximum 

TOC Průměrná roční koncentrace [µg.m-3] 0.0016 0.0698 
Benzen Průměrná roční koncentrace [µg.m-3] 0.00004 0.00063 

Benzo(a) 
pyren Průměrná roční koncentrace [ng.m-3] 0.00006 0.00090 

 

Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území 
Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr ve 
vztahu k ochraně zdraví obyvatelstva hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu k maximální 
hodinové koncentraci. 
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje 
překračování imisních limitů z hlediska ročního aritmetického průměru, nebyly překračovány ani 
limitní koncentrace ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru. Dle modelu map uvedených 
v ročenkách (za pětiletí 2011 až 2015) se v zájmovém území pohybují vypočtené koncentrace 
ročního aritmetického průměru do maximálně 12,3 µg.m-3.  
Z hlediska výhledového stavu při vyčíslení příspěvku k imisní zátěži vyvolané provozem 
posuzovaného záměru, je ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru dosahováno příspěvků 
k imisní zátěži u referenčních bodů mimo výpočtovou síť do 0,2220 µg.m-3. Uvedené příspěvky 
vypočtených koncentrací představují pro referenční body 0,56% imisního limitu. 
Ve vztahu k maximální hodinové koncentraci jsou vypočteny příspěvky u referenčních bodů mimo 
výpočtovou síť do 15,083 µg.m-3. Uvedené příspěvky vypočtených koncentrací představují 
referenční body 7,54 % imisního limitu. 
Obecně lze tedy vyslovit závěr, že samotné příspěvky posuzovaného záměru neovlivní významněji 
imisní zátěž v zájmovém území a nezpůsobí překroční imisních limitů pro oxid dusičitý.  
 

Vyhodnocení příspěvků CO k imisní zátěži zájmového území 
Pro CO je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro maximální 8-mi hodinové 
koncentrace ve vztahu k ochraně zdraví obyvatelstva hodnotou 10 000 µg.m-3. 
V posuzované lokalitě z prováděného měření je možné usoudit, že v oblasti nedochází 
k překračování imisního limitu.  
Z hlediska výhledového stavu při vyčíslení příspěvku k imisní zátěži vyvolané provozem 
posuzovaného záměru, jsou ve vztahu k maximální 8-mi hodinové koncentraci vypočteny 
příspěvky u referenčních bodů mimo výpočtovou síť do 48,197 µg.m-3. Uvedené příspěvky 
vypočtených koncentrací představují referenční body 0,48 % imisního limitu. 
Obecně lze tedy vyslovit závěr, že samotné příspěvky posuzovaného záměru neovlivní významněji 
imisní zátěž v zájmovém území a nezpůsobí překroční imisního limitu pro oxid uhelnatý.  
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Vyhodnocení příspěvků PM10 k imisní zátěži zájmového území 
Pro suspendované částice PM10 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro denní 
aritmetický průměr ve vztahu k ochraně zdraví obyvatelstva hodnotou 50 µg.m-3 a 40 µg.m-3 ve 
vztahu k roční průměrné koncentraci. 
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje 
překračování imisních limitů z hlediska ročního aritmetického průměru, nebyly překračovány ani 
limitní koncentrace ve vztahu k dennímu aritmetickému průměru. Průměrná roční koncentrace 
suspendovaných částic PM10, se v posuzované lokalitě pohybuje do 18,5 µg/m3 (z čtverců map 
znečištění za léta 2011 až 2015 pokrývajících zájmovou lokalitu). 36. denní průměrná koncentrace 
(z čtverců map znečištění za léta 2011 až 2015 pokrývajících zájmovou lokalitu) suspendovaných 
částic PM10 se v posuzované lokalitě pohybuje do 39,9 µg/m3. 
Z hlediska výhledového stavu při vyčíslení příspěvku k imisní zátěži vyvolané provozem 
posuzovaného záměru je ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru dosahováno příspěvků 
k imisní zátěži u referenčních bodů mimo výpočtovou síť do 0,5028 µg.m-3. Uvedené příspěvky 
vypočtených koncentrací představují 1,257% imisního limitu. 
Ve vztahu k maximální denní koncentraci jsou vypočteny příspěvky u referenčních bodů do 
26,414 µg.m-3. Uvedené příspěvky vypočtených koncentrací ve vztahu k průměrné denní 
koncentraci představují 52,8 % imisního limitu. 
Obecně lze vyslovit závěr, že vlivem skutečného provozu posuzovaného záměru v zájmovém 
území pro suspendované částice PM10 nebude docházet k překračování imisních limitů pro 
průměrné roční koncentrace v posuzovaném území ani při sečtením s imisním pozadím. 
Teoreticky je možné, že by mohlo dojít k překročení maximálních denních koncentrací, ale vstupy 
do rozptylové studie jsou na úrovni emisních limitů a lze očekávat, že skutečné emise budou 
řádově nižší, takže by k překračování v průběhu provozu nemělo docházet. 
 

Vyhodnocení příspěvků PM2,5 k imisní zátěži zájmového území 
Pro suspendované částice PM2,5 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční 
průměrné koncentraci ve vztahu k ochraně zdraví obyvatelstva hodnotou 25 µg.m-3.  
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje 
překračování imisních limitů z hlediska ročního aritmetického průměru, nebyly překračovány ani 
limitní koncentrace ve vztahu k dennímu aritmetickému průměru. Průměrná roční koncentrace 
suspendovaných částic PM2,5 se v posuzované lokalitě pohybuje do 18,8 µg/m3  (z čtverců map 
znečištění za léta 2011 až 2015 pokrývajících zájmovou lokalitu).  
Z hlediska výhledového stavu při vyčíslení příspěvku k imisní zátěži vyvolané provozem 
posuzovaného záměru je ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru dosahováno příspěvků 
k imisní zátěži u referenčních bodů mimo výpočtovou síť do 0,4148 µg.m-3. Uvedené příspěvky 
vypočtených koncentrací představují 2,074 % imisního limitu. 
Obecně lze vyslovit závěr, že vlivem skutečného provozu posuzovaného záměru v zájmovém 
území pro suspendované částice PM2,5 nebude docházet k překračování imisních limitů 
v posuzovaném území ani při sečtení s imisním pozadím. 
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Vyhodnocení příspěvků SO2 k imisní zátěži zájmového území 
Pro oxid siřičitý je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro denní aritmetický průměr 
ve vztahu k ochraně zdraví obyvatelstva hodnotou 125 µg.m-3 a 350 µg.m-3 ve vztahu k maximální 
hodinové koncentraci. 

Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje 
překračování imisních limitů z hlediska ročního aritmetického průměru, nebyly překračovány ani 
limitní koncentrace ve vztahu k dennímu aritmetickému průměru ani hodinovému limitu. 4. nejvyšší 
maximální denní koncentrace oxidu siřičitého SO2 (z čtverců map znečištění za léta 2011 až 2015 
pokrývajících zájmovou lokalitu), se v posuzované lokalitě pohybuje do 20,3 µg/m3. 
Z hlediska výhledového stavu při vyčíslení příspěvku k imisní zátěži vyvolané provozem 
posuzovaného záměru je ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru dosahováno maximálních 
denních příspěvků k imisní zátěži u referenčních bodů mimo výpočtovou síť do 15,673 µg.m-3. 
Uvedené příspěvky vypočtených koncentrací představují 12,54 % imisního limitu. 
Ve vztahu k maximální hodinové koncentrace jsou vypočteny příspěvky u referenčních bodů do 
22,800 µg.m-3. Uvedené příspěvky vypočtených koncentrací ve vztahu k maximální hodinové 
koncentraci představují 6,51 % imisního limitu. 
Obecně lze vyslovit závěr, že vlivem skutečného provozu posuzovaného záměru v zájmovém 
území pro SO2 nebude docházet k překračování imisních limitů v posuzovaném území ani při 
sečtením s imisním pozadím. 
 

Vyhodnocení příspěvků H2SO4 k imisní zátěži zájmového území 
Pro kyselinu sírovou stávající platnou legislativou není stanoven imisní limit. 
Z hlediska výhledového stavu při vyčíslení příspěvku k imisní zátěži vyvolané provozem 
posuzovaného záměru je ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru dosahováno maximálních 
příspěvků k imisní zátěži u referenčních bodů mimo výpočtovou síť do 0,0263 µg.m-3.  
Obecně lze vyslovit závěr, že se jedná o velmi malé příspěvky.  
 

Vyhodnocení příspěvků kyanidy k imisní zátěži zájmového území 
Pro kyanidy stávající platnou legislativou není stanoven imisní limit. 
Z hlediska výhledového stavu při vyčíslení příspěvku k imisní zátěži vyvolané provozem 
posuzovaného záměru je ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru dosahováno maximálních 
příspěvků k imisní zátěži u referenčních bodů mimo výpočtovou síť do 0,0394 µg.m-3. 
Obecně lze vyslovit závěr, že se jedná o malé příspěvky.  
 

Vyhodnocení příspěvků mědi k imisní zátěži zájmového území 
Pro měď stávající platnou legislativou není stanoven imisní limit. 
Z hlediska výhledového stavu při vyčíslení příspěvku k imisní zátěži vyvolané provozem 
posuzovaného záměru je ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru dosahováno maximálních 
příspěvků k imisní zátěži u referenčních bodů mimo výpočtovou síť do 0,0013 µg.m-3. 
Obecně lze vyslovit závěr, že se jedná o velmi malé příspěvky.  
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Vyhodnocení příspěvků zinku k imisní zátěži zájmového území 
Pro zinek stávající platnou legislativou není stanoven imisní limit. 
Z hlediska výhledového stavu při vyčíslení příspěvku k imisní zátěži vyvolané provozem 
posuzovaného záměru je ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru dosahováno maximálních 
příspěvků k imisní zátěži u referenčních bodů mimo výpočtovou síť do 0,0477 µg.m-3. 
Obecně lze vyslovit závěr, že se jedná o malé příspěvky.  
 

Vyhodnocení příspěvků VOC k imisní zátěži zájmového území 
Pro těkavé organické látky VOC stávající platnou legislativou není stanoven imisní limit. 
Z hlediska výhledového stavu při vyčíslení příspěvku k imisní zátěži vyvolané provozem 
posuzovaného záměru je ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru dosahováno maximálních 
příspěvků k imisní zátěži u referenčních bodů mimo výpočtovou síť do 0,2333 µg.m-3. 
Obecně lze vyslovit závěr, že se jedná o malé příspěvky.  
 

Vyhodnocení příspěvků TOC k imisní zátěži zájmového území 
Pro těkavé organické látky TOC stávající platnou legislativou není stanoven imisní limit. 
Z hlediska výhledového stavu při vyčíslení příspěvku k imisní zátěži vyvolané provozem 
posuzovaného záměru je ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru dosahováno maximálních 
příspěvků k imisní zátěži u referenčních bodů mimo výpočtovou síť do 0,0698 µg.m-3. 
Obecně lze vyslovit závěr, že se jedná o malé příspěvky.  
 
 

Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území 
Pro benzen je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční průměrné koncentraci ve 
vztahu k ochraně zdraví obyvatelstva hodnotou 5 µg.m-3.  
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje 
překračování imisních limitů z hlediska ročního aritmetického průměru, nebyly překračovány ani 
limitní koncentrace ve vztahu k dennímu aritmetickému průměru. Průměrná roční koncentrace 
benzenu se v posuzované lokalitě pohybuje do 1,1 µg/m3 (z čtverců map znečištění za léta 2011 
až 2012 pokrývajících zájmovou lokalitu).  
Z hlediska výhledového stavu při vyčíslení reálného příspěvku k imisní zátěži vyvolané provozem 
posuzovaného záměru je ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru dosahováno příspěvků 
k imisní zátěži u referenčních bodů mimo výpočtovou síť do 0.00063 µg.m-3. Uvedené příspěvky 
vypočtených koncentrací představují 0,02 % imisního limitu. 
Obecně lze vyslovit závěr, že vlivem skutečného provozu posuzovaného záměru v zájmovém 
území pro benzen nebude docházet k překračování imisních limitů v posuzovaném území ani při 
sečtením s imisním pozadím. 
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Vyhodnocení příspěvků benzo(a)pyrenu k imisní zátěži zájmového území 
Pro benzo(a)pyren je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční průměrné 
koncentraci ve vztahu k ochraně zdraví obyvatelstva hodnotou 1 ng.m-3.  
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje 
překračování imisních limitů z hlediska ročního aritmetického průměru, nebyly překračovány ani 
limitní koncentrace ve vztahu k dennímu aritmetickému průměru. Průměrná roční koncentrace 
benzo(a)pyrenu se v posuzované lokalitě pohybuje do 1,02 ng/m3 (z čtverců map znečištění za léta 
2011 až 2015 pokrývajících zájmovou lokalitu).  
Z hlediska výhledového stavu při vyčíslení reálného příspěvku k imisní zátěži vyvolané provozem 
posuzovaného záměru je ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru dosahováno příspěvků 
k imisní zátěži u referenčních bodů mimo výpočtovou síť do 0,00090 ng.m-3. Uvedené příspěvky 
vypočtených koncentrací představují 0,09 % imisního limitu. 
Obecně lze vyslovit závěr, že se jedná o velmi malé příspěvky. Nyní platná legislativa ochrany 
ovzduší umožňuje umísťování zdrojů znečišťování ovzduší i do území, kde dochází k překračování 
imisních limitů znečišťujících látek za situace, kdy příspěvky z provozu zdrojů k ročním 
koncentracím znečišťující látky nedosahují úrovně 1 % limitu roční průměrné koncentrace. 
Z výsledků výpočtu pro benzo(a)pyren vyplývá, že příspěvky záměru k imisní zátěži se pohybují 
pod 1 % úrovně imisního limitu roční průměrné koncentrace. 
 
 
Na základě provedených výpočtů lze učinit závěr, že realizace záměru „Výrobní hala Cooper 
Standard – brzdové a palivové vedení“ je ve vztahu k vlivům na ovzduší realizovatelná.  

 

 

 
V Českých Budějovicích 18. 7. 2017     Ing. Lenka Čtvrtníková 
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7. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ  
 
Platná legislativa a metodické pokyny (zejména): 

 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (platnost od 1.9.2012) 
 Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (platnost od 1.12.2012) 
 Věstník MŽP ze srpna 2013 (částka 8). 

 
Mapové a databázové podklady: 

 Quitt, E: Mapa klimatických oblastí ČSSR, měřítko 1 : 500 000, Geografický ústav ČSAV, 
Brno 1970. 

 Atlas České republiky, měřítko 1 : 200 000 
 Mapové podklady – Český úřad zeměměřický a katastrální – Geoportál ČÚZK – průběžná 

smlouva na odběr dat  
 Informační systém kvality ovzduší - ISKO 
 www.chmi.cz, www.cuzk.cz  
 Dokumentace EIA „Výrobní hala Cooper Standard – brzdové a palivové vedení“ 
 Podklady technologie a bezpečnostní listy předané provozovatelem 
 Projektová dokumentace předané provozovatelem 
 Protokoly o autorizovaném měření emisí  
 Podkladové a prospektové materiály 
 Bezpečnostní listy používaných materiálů 
 EKOBEST s.r.o. - databáze společnosti 

 
Použitý software: 

 Software SYMOS´97, verze 2013, registrační číslo je 020624-074 
 Software ArcGIS, 9.0., licence ArcView 
 Software ALFA CD, zákaznické číslo 13313 
 Balík software Microsoft Office, verze 2007 
 Software Quantum GIS 0.11.0 – Metis - Open Source Product 
 Software GRASS 6.3.0. - Open Source Product 
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Příloha č. 1 
Investiční záměr:  Výrobní hala Cooper Standard Bystřice - technologie 
 
Umístění záměru  
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Příloha č. 2 
Investiční záměr:  Výrobní hala Cooper Standard Bystřice - technologie 
 
Referenční body 
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Příloha č. 2  
 
Investiční záměr:  Výrobní hala Cooper Standard Bystřice - technologie 
 
Pravidelná síť uzlových bodů 
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Příloha č. 3  
Investiční záměr:  Výrobní hala Cooper Standard Bystřice - technologie 
 
Grafické znázornění příspěvku posuzovaného záměru k imisní zátěži  
Maximální hodinová koncentrace oxidu dusičitého NO2 [ µg.m-3 ] 
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Příloha č. 3  
Investiční záměr:  Výrobní hala Cooper Standard Bystřice - technologie 
 
Grafické znázornění příspěvku posuzovaného záměru k imisní zátěži  
Průměrná roční koncentrace oxidu dusičitého NO2 [ µg.m-3 ] 
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Příloha č. 3  
Investiční záměr:  Výrobní hala Cooper Standard Bystřice - technologie 
 
Grafické znázornění příspěvku posuzovaného záměru k imisní zátěži  
Maximální 8-mi hodinová koncentrace oxidu uhelnatého CO [ µg.m-3 ] 
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Příloha č. 3  
Investiční záměr:  Výrobní hala Cooper Standard Bystřice - technologie 
 
Grafické znázornění příspěvku posuzovaného záměru k imisní zátěži  
Maximální denní koncentrace suspendovaných částic PM10 [ µg.m-3 ] 
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Příloha č. 3  
Investiční záměr:  Výrobní hala Cooper Standard Bystřice - technologie 
 
Grafické znázornění příspěvku posuzovaného záměru k imisní zátěži  
Průměrná roční koncentrace suspendovaných částic PM10 [ µg.m-3 ] 
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Příloha č. 3  
Investiční záměr:  Výrobní hala Cooper Standard Bystřice - technologie 

 
 
Grafické znázornění příspěvku posuzovaného záměru k imisní zátěži  
Průměrná roční koncentrace suspendovaných částic PM2,5 [ µg.m-3 ] 
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Příloha č. 3  
Investiční záměr:  Výrobní hala Cooper Standard Bystřice - technologie 
 
Grafické znázornění příspěvku posuzovaného záměru k imisní zátěži  
Maximální hodinová koncentrace oxid siřičitý SO2 [ µg.m-3 ] 
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Příloha č. 3  
Investiční záměr:  Výrobní hala Cooper Standard Bystřice - technologie 
 
Grafické znázornění příspěvku posuzovaného záměru k imisní zátěži  
Maximální denní koncentrace oxid siřičitý SO2 [ µg.m-3 ] 
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Příloha č. 3  
Investiční záměr:  Výrobní hala Cooper Standard Bystřice - technologie 
 
Grafické znázornění příspěvku posuzovaného záměru k imisní zátěži  
Průměrné roční koncentrace H2SO4 [ µg.m-3 ] 
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Příloha č. 3  
Investiční záměr:  Výrobní hala Cooper Standard Bystřice - technologie 
 
Grafické znázornění příspěvku posuzovaného záměru k imisní zátěži  
Průměrné roční koncentrace kyanidy CN- [ µg.m-3 ] 
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Příloha č. 3  
Investiční záměr:  Výrobní hala Cooper Standard Bystřice - technologie 
 
Grafické znázornění příspěvku posuzovaného záměru k imisní zátěži  
Průměrné roční koncentrace mědi Cu [ µg.m-3 ] 
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Příloha č. 3  
Investiční záměr:  Výrobní hala Cooper Standard Bystřice - technologie 
 
Grafické znázornění příspěvku posuzovaného záměru k imisní zátěži  
Průměrné roční koncentrace zinku Zn [ µg.m-3 ] 
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Příloha č. 3  
Investiční záměr:  Výrobní hala Cooper Standard Bystřice - technologie 
 
Grafické znázornění příspěvku posuzovaného záměru k imisní zátěži  
Průměrné roční koncentrace těkavých organických látek VOC  [ µg.m-3 ] 
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Příloha č. 3  
Investiční záměr:  Výrobní hala Cooper Standard Bystřice - technologie 
 
Grafické znázornění příspěvku posuzovaného záměru k imisní zátěži  
Průměrná roční koncentrace benzenu [ µg.m-3 ] 
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Příloha č. 3  
Investiční záměr:  Výrobní hala Cooper Standard Bystřice - technologie 
 
Grafické znázornění příspěvku posuzovaného záměru k imisní zátěži  
Průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu [ ng.m-3 ] 
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Příloha č. 4 - Kopie autorizace – autorizace je platná na dobu neomezenou v souladu s § 42, 
odst. 5, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 
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