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 ROZPTYLOVÁ ŠTÚDIA

ÚVOD

Cieľom rozptylovej štúdie je posúdenie vplyvu zdroja znečisťovania ovzdušia - prevádzky parkovísk
a dopravy súvisiacej so stavbou „Novostavba parkovacieho domu medzi ulicami Obchodná a Terézie
Vansovej“ v Žiline. Rozptylová štúdia je spracovaná pre účely posúdenia vplyvov na životné
prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z.

2.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ZDROJOCH ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

Navrhovaný parkovací dom je situovaný vo východnej časti mesta Žilina, na východnom okraji sídliska
Vlčince II. Jedná sa o lokalitu s prevahou hromadnej bytovej zástavby v bytových domoch. Samotný
parkovací dom je navrhovaný na voľnej ploche, ohraničenej ulicami Obchodná, Terézie Vansovej
a Matice slovenskej. Najbližším obytným územím sú bytové domy na ulici Terézie Vansovej a ulici
Piešťanská.
V rámci rozptylovej štúdie je posúdená prevádzka parkovísk a navýšenie dopravy, spojenej
s prevádzkou parkovacieho domu.
V parkovacom dome je navrhovaných 300 stojísk v jednom podzemnom a troch nadzemných
podlažiach. Objekt nebude odvetraný núteným vetraním, takže sa bude jednať o fugitívny zdroj
emisií.
Parkovací dom bude dopravne napojený príjazdovými komunikáciami prostredníctvom dvoch
jednoduchých stykových križovatiek na ulici Obežná a Matice slovenskej.
Uvažovaná intenzita dopravy
Základným vstupom do výpočtu emisií motorových vozidiel je intenzita dopravy. Výpočet
krátkodobých 1-hodinových koncentrácií NO2 bol spracovaný pre špičkovú hodinu (7:15 - 8:15), ktorá
bola stanovená na základe dopravnej prognózy vychádzajúcej z dopravného prieskumu (Dage, 2018).
Príspevok k intenzite dopravy na ulici Obchodná predstavuje v špičkovej hodine 404 osobných
vozidiel a na ulici Matice slovenskej medzi výjazdom a križovatkou s Obchodnou ulicou 220 osobných
vozidiel a následne po križovatku s ulicou Vysokoškolákov 110 vozidiel.
Pri výpočte 8-hodinových koncentrácií CO a 24-hodinových koncentrácií PM10 sa uvažovalo
s príspevkami k priemernej dennej intenzite - 2 141 voz/24h na ulici Obchodná a na ulici Matice
slovenskej medzi výjazdom a križovatkou s Obchodnou ulicou 1 823 osobných vozidiel a následne po
križovatku s ulicou Vysokoškolákov 916 vozidiel. Špičková hodina bola počítaná ako 12 % z celkovej
dennej intenzity.
Emisné faktory
Výpočet emisií znečisťujúcich látok vychádza z intenzity dopravy, plynulosti dopravného prúdu a z
vývoja špecifických emisných faktorov.
Existencia spoľahlivých emisných faktorov je základným predpokladom pre výpočet emisií z dopravy.
Pre výpočet emisných faktorov bol použitý program MEFA v.131, ktorý sa pri výpočtoch záväzne
používa v Českej republike. Ako východiskový podklad pri tvorbe programu bola využitá databáza
HBEFA - „Handbook Emission Factors for Road Transport“. Získané údaje boli ďalej doplnené
s využitím ďalších zahraničných metodík (CORINAIR, COPERT).
Program umožňuje výpočet univerzálnych emisných faktorov pre všetky základné kategórie vozidiel
rôznych emisných úrovní, pričom zohľadňuje tiež ďalšie zásadné vplyvy na hodnotu emisných
faktorov - rýchlosť jazdy, pozdĺžny sklon vozovky i starnutie motorových vozidiel.
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Množstvo emisií znečisťujúcich látok produkovaných automobilovou dopravou zásadne ovplyvňuje
skladba vozového parku z hľadiska zastúpenia vozidiel podľa emisných charakteristík. Tieto údaje
ovplyvňujú výsledok emisného výpočtu v dôsledku značne odlišných hodnôt merných emisií pri
jednotlivých emisných kategóriách (EURO 0 - EURO 6). Pri odhade skladby vozového parku sme sa
opierali o výsledky prieskumov v ČR 2 a údajov zverejnených Ministerstvom životného prostredia
Českej republiky.
Pri osobných vozidlách program odlišuje emisné faktory pre benzínové a naftové motory. Pre
stanovenie emisného faktoru osobných vozidiel bol na základe konzultácie s pracovníkmi
Výskumného ústavu dopravného v Žiline stanovený podiel vozidiel benzín : nafta v pomere 60 : 40 %.
Z hľadiska plynulosti dopravy je pre pohyb po parkovisku charakteristický režimom Stop & Go.
Vzhľadom k tomu bola pre výpočet emisných faktorov pre pohyb vozidiel na parkovisku použitá
v zmysle metodiky MEFA trieda plynulosti 10. Priemerná rýchlosť vozidiel bola uvažovaná 10 km/h.
Pre pohyb vozidiel po nadväzných komunikáciách bola uvažovaná rýchlosť 40 km/h, s triedou
plynulosti 2.
Tab. 1. Uvažované emisné faktory osobných motorových vozidiel
Rýchlosť

CO [g/km]

NOx [g/km]

PM10 [g/km]

[km/hod]

3.

10

3,698

0,260

0,073

40

0,657

0,247

0,060

FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE ROZPTYL EMISIÍ

Veterné pomery
Pre rozptylovú štúdiu boli použité meteorologické údaje z meteorologickej stanice Žilina, ktorá sa
nachádza v mestskej zástavbe lokality Bôrik, leží v nadmorskej výške 367 m.
Obr. 1. Početnosť výskytu jednotlivých smerov vetra a ich priemerná rýchlosť na stanici Žilina 3

2

Metodika pro určení dynamické skladby vozového parku na komunikacích v České republice (Atem, 2016)
Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia - územie mesta Žilina. Ministerstvo životného
prostredia SR, Krajský úrad životného prostredia Žilina, SHMÚ 2013
3
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Priemerná ročná rýchlosť vetra za posledných 10 rokov na stanici Žilina je 1,1 m/s. Bezvetrie sa
vyskytuje polovicu roka (51 %), rýchlosti do 2 m/s až vyše 80 %. Rýchlosti nad 8 m/s sa
vyskytujú veľmi zriedkavo, len v 0,2 % roka.
Prevládajúcim prúdením je severné až severozápadné, ktoré čiastočne korešponduje aj s
prúdením do 2 m/s. S nárastom rýchlosti sa dominantným prúdením stáva najmä severné a postupne
narastá aj juhozápadné prúdenie, ktoré sa potom stáva dominantným pri rýchlostiach do 8 m/s. Pri
rýchlostiach vyšších ako 8 m/s je jediným výrazným smerom prúdenia južné prúdenie.
Stabilita atmosféry
Na úroveň znečistenia ovzdušia v prízemnej vrstve atmosféry má významný vplyv vertikálne teplotné
zvrstvenie atmosféry, určujúce jeho stabilitu. Stabilita ovzdušia je mierou tendencie pre vertikálny
pohyb, a teda je dôležitým indikátorom pravdepodobnej magnitúdy rozptylu znečisťujúcich látok.
Z meteorologického hľadiska najnepriaznivejšie podmienky pre šírenie sa a rozptyl exhalátov
nastávajú pri stabilnom zvrstvení, a to najmä pri teplotných inverziách, kedy dochádza v prízemnej
vrstve atmosféry ku kumulácii znečisťujúcich látok z nízkych zdrojov. Nestabilné podmienky
podporujú rýchlejší rozptyl atmosférických kontaminantov a majú za následok ich nižšie koncentrácie
v porovnaní sa stabilnými podmienkami.
Vzhľadom na absenciu meraní vertikálneho profilu meteorologických prvkov v hraničnej vrstve
atmosféry, výskyt inverzií počas denných hodín sa určuje na meteorologických staniciach nepriamo,
pomocou tzv. kategórií stability. Podľa Pasquillovej klasifikácie sa stabilita atmosféry rozdeľuje do 6
kategórií:
A - veľmi labilná
B - labilná
C - mierne labilná
D - neutrálna
E - mierne stabilná
F - stabilná.
Kategórie E, F charakterizujú stabilnú atmosféru, poukazujúcu na výskyt inverzie.
V Žiline bol za posledných 10 rokov výskyt stabilných situácií trvajúcich viac ako 5 hodín počas
denných hodín 30 percent.
Výpočet pre účely posúdenia zdroja bol urobený pri kategórii stability C - mierne labilná. Výpočty boli
realizované pre triedu rýchlosti 1 (0-2 m/s), teda pri nepriaznivých podmienkach rozptylu.

4.

SÚČASNÁ IMISNÁ SITUÁCIA

Zhodnotenie kumulatívneho stavu, teda pôsobenia posudzovaného zdroja a existujúcich zdrojov
znečisťovania ovzdušia v danom území bolo vykonané pripočítaním príspevkov koncentrácií
znečisťujúcich látok z navrhovanej činnosti k hodnotám pozadia.
Kvalitu ovzdušia v hodnotenej lokalite ovplyvňuje predovšetkým doprava na vnútromestských
komunikáciách. Na celkovej imisnej situácii má podiel aj prenos znečistenia zo vzdialenejších zdrojov.
Riešené územie nadväzuje na žilinskú mestskú aglomeráciu. V okrese Žilina bolo ku koncu roka 2010
evidovaných 16 veľkých a 307 stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia. K najvýznamnejším zdrojom
patrí Žilinská teplárenská a.s. a Dolvap Varín.
Základným východiskom pre hodnotenie kvality ovzdušia na Slovensku sú výsledky meraní
koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší, ktoré realizuje Slovenský hydrometeorologický ústav na
staniciach Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO).
4
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V záujmovom území je umiestnená stanica NMSKO v Žiline na Obežnej ulici. Stanica je umiestnená vo
východnej časti mesta na sídlisku Vlčince, vo vzdialenosti približne 0,7-1,5 km od priemyselnej zóny
mesta a 680 m SV od stavby parkovacieho domu, takže vo vzťahu k hodnotenej lokalite ju možno
považovať za reprezentatívnu. Poloha je otvorená vo všetkých smeroch, jedná sa o stanicu mestskú,
pozaďovú.
Obr. 2. Poloha monitorovacej stanice (červená značka) a meteorologickej stanice (modrá značka)
na území mesta Žilina

Výsledky monitoringu na uvedenej stanici prezentované v správach SHMÚ „Hodnotenie kvality
ovzdušia v Slovenskej republike 2012 - 2017“, uvádzame v nasledujúcej tabuľke.
Tab. 2. Vyhodnotenie znečistenia ovzdušia podľa limitných hodnôt na ochranu ľudského zdravia
Stanica / rok

NO2
Doba spriemerovania

PM10

PM2,5

CO

1 hod

1 rok

24 hod

1 rok

1 rok

8 hod

Limitná hodnota (µg/m )

200

40

50

40

25

10 000

Počty prekročení

18

3

35

Žilina, Obežná / 2012

0

26,5

64

34,9

28,3

-

Žilina, Obežná / 2013

0

17,0

55

36,0

25,0

-

Žilina, Obežná / 2014

0

14,0

51

33,0

20,0

-

Žilina, Obežná / 2015

0

18,0

32

30,0

-

-

Žilina, Obežná / 2016

0

20,0

17

30,0

23,0

1 987

Žilina, Obežná / 2017

0

25,0

44

30,0

26,0

2 156

Kurzívou sú vyznačené počty prekročení limitných hodnôt
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Z vyhodnotenia vyplýva, že v rokoch 2012 - 2014 dochádzalo v monitorovacej stanici Žilina
k prekračovaniu limitu pre krátkodobé 24 hodinové koncentrácie PM10 a v rokoch 2012 - 2013 aj pre
priemerné ročné koncentrácie PM2,5. V rokoch 2015 - 2016 došlo prechodne k zlepšeniu situácie,
avšak v roku 2017 bolo zistené opätovne prekračovanie imisných limitov v uvedených parametroch.
Týmto sa potvrdil fakt, že znečistenie suspendovanými časticami je jedným z najväčších problémov
z hľadiska znečisťovania ovzdušia.
Priemerné ročné koncentrácie NO2 dosahujú v posledných dvoch rokoch cca 20 - 25 µg/m3, teda 50 63 % imisného limitu. K prekračovaniu krátkodobej 1-hodinovej koncentrácie NO2 nedochádza.
Z hľadiska CO nie je zistená imisná situácia nepriaznivá, monitorované hodnoty dosahujú zhruba 2 %
imisného limitu.
Určenie úrovne súčasného stavu znečistenia ovzdušia
V nadväznosti na výsledky v stanici NMSKO na ulici Obežná navrhujeme pre stanovenie súčasného
stavu znečistenia ovzdušia v hodnotenej lokalite tieto hodnoty:




5.

priemerná ročná koncentrácia NO2:
priemerná ročná koncentrácia NO2:
priemerná ročná koncentrácia PM10:

25 μg/m3
2 200 μg/m3
30 μg/m3.

METODIKA HODNOTENIA

Za účelom posúdenia imisnej situácie v okolí posudzovaného zdroja bol zostavený matematický
model znečistenia ovzdušia - rozptylu znečisťujúcich látok. Model bol spracovaný na základe
metodiky SHMÚ a Geofyzikálneho ústavu SAV, pomocou výpočtového programu MODIM. Jedná sa o
program pre matematické modelovanie rozptylu znečisťujúcich látok - imisií v ovzduší. Matematický
model použitý v programe vychádza z metodiky EPA USA - ISC2.
V matematickom modeli boli zohľadnené:





emisné faktory
objem dopravy a jej zloženie podľa druhov vozidiel
rýchlosť jazdy vozidla
poveternostné podmienky.

Výpočet bol spracovaný pre znečisťujúce látky NO2 - oxid dusičitý, CO - oxid uhoľnatý, a PM10 suspendované častice s priemerom 10 μm. Tieto znečisťujúce látky možno považovať za hlavné
emisie z dopravy. Výpočet krátkodobých 1-hodinových koncentrácií NO2 bol spracovaný pre špičkovú
hodinu, v ktorej bola intenzita dopravy stanovená ako 12 % denného priemeru.
Na základe modelového výpočtu boli vypočítané príspevky ku koncentráciám jednotlivých
znečisťujúcich látok súvisiace s prevádzkou parkovacieho domu. Celkový potenciálny kumulatívny
dopad na zdravie obyvateľov bol následne vyhodnotený spočítaním príspevku k súčasnej imisnej
záťaži územia, ktorá bola stanovená na základe monitoringu SHMÚ na stanici Žilina - Obežná (kap. 4).
Interpretácia výsledkov
Vypočítané koncentrácie znečisťujúcich látok boli porovnané s limitmi stanovenými vyhláškou
Ministerstva životného prostredia SR č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia:
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Tab. 3. Limitné hodnoty kvality ovzdušia
Znečisťujúca
látka

Priemerované
obdobie
1h

NO2

kalendárny rok

CO

8h
24 h

PM10

kalendárny rok

Limitná hodnota
3

200 µg/m sa nesmie prekročiť viac ako 18-krát za kalendárny rok
40 µg/m

3

10 000 µg/m

3

3

50 µg/m sa nesmie prekročiť viac ako 35-krát za kalendárny rok
40 µg/m

3

Imisné limity sú stanovené s takým bezpečnostným faktorom, že pri ich dodržaní je vedecky
odôvodnené, že znečisťujúce látky nebudú mať negatívny vplyv na zdravie človeka. Berú sa do úvahy
i citlivejší jedinci a dlhodobý výskyt znečisťujúcich látok v ovzduší.

6.

VÝSLEDKY POSÚDENIA

Distribúcia príspevkov hodnôt znečisťujúcich látok vo voľnom ovzduší z posudzovaných zdrojov je
vykreslená na obrázkoch v prílohe izočiarami v jednotkách mikrogram na meter kubický. Hodnotené
boli koncentrácie NO2, CO a PM10.
V nasledovnej tabuľke porovnávame výsledky výpočtu s limitmi stanovenými vyhláškou MŽP SR č.
244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia.
Tab. 4. Výpočet koncentrácií znečisťujúcich látok
ZL

Priemerované obdobie

Maximálna koncentrácia
vo výpočtovej oblasti
µg/m

NO2
CO
PM10

Limitná hodnota
µg/m

Percento limitu

3

3

1 h (špičková)

4,62

200

2,3

1 rok

0,41

40

1

8h

5,40

10 000

0,05

24 h

0,36

50

0,7

1 rok

0,10

40

0,25

Na základe zhodnotenia príspevkov vypočítaných koncentrácií znečisťujúcich látok z prevádzky
parkovísk a dopravy súvisiacej so stavbou parkovacieho domu konštatujeme, že vypočítané
koncentrácie sú hlboko pod limitnými hodnotami. Príspevok zvýšenia imisnej záťaže z titulu
prevádzky hodnoteného zdroja tak možno klasifikovať ako mierny.
Oxid dusičitý - NO2
Z porovnania vypočítaných hodnôt s limitnými hodnotami vyplýva, že emisie NO2 sú určujúcou látkou
pre posudzovanie vplyvu navrhovanej činnosti na zdravie ľudí. Vyššie koncentrácie boli vypočítané
pre krátkodobé koncentrácie NO2, nakoľko boli počítané pre špičkovú hodinu. Pre priemernú hodinu
dosahujú koncentrácie zhruba tretinu špičkovej koncentrácie.
Najvyššie krátkodobé príspevky ku koncentráciám NO2 v špičkovej hodine dosiahnu 4,72 µg/m3, čo je
2,3 % limitu. Prekročenie limitnej hodnoty pre krátkodobú koncentráciu NO2 tak nie je
pravdepodobné ani v kumulatívnom stave.
Z hľadiska priemerných ročných koncentrácií NO2 je situácia priaznivejšia. Maximálne hodnoty
príspevku z prevádzky parkovacieho domu dosahujú 0,41 µg/m3, čo je 1 % limitu. Znamená to, že
limitná hodnota pre priemerné ročné koncentrácií NO2 (40 μg/m3) nebude prekročená ani
v kumulatívnom stave, po pripočítaní hodnoty súčasného stavu kvality ovzdušia 25 μg/m3.
7
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Oxid uhoľnatý - CO
Koncentrácie oxidu uhoľnatého sa vzhľadom na vysoký imisný limit javia z hľadiska vplyvov na zdravie
ľudí ako bezproblémové. Limit pre CO 10 000 µg/m3 je o dva rády vyšší ako pre krátkodobé
koncentrácie NO2. Maximálne 8-hodinové koncentrácie príspevku CO boli vypočítané v hodnote 5,4
µg/m3, čo je 0,05 % limitu.
Z uvedeného vyplýva, že limitná hodnota nemôže byť prekročená ani v kumulovanom stave, pri
pôsobení ostatných zdrojov, pri hodnote pozadia 2 200 μg/m3.
Suspendované látky PM10
Maximálne príspevky k 24-hodinovým koncentráciám PM10 dosahujú 0,36 μg/m3, čo je 0,7 % limitu.
Znamená to, že prekročenie limitnej hodnoty pre 24-hodinovú koncentráciu PM10 sa nepredpokladá
ani v kumulovanom stave.
Príspevky k priemerným ročným koncentráciám PM10 sú ešte nižšie - maximá v okolí navrhovanej
činnosti dosahujú hodnotu 0,1 µg/m3, čo je 0,25 % limitu. Prípustná hodnota pre priemerné ročné
koncentrácie PM10 40 µg/m3 teda nebude prekročená ani v kumulovanom stave, po pripočítaní
hodnoty regionálneho pozadia 30 μg/m3.
Zhrnutie
Z výsledkov rozptylovej štúdie vyplýva, že obyvatelia v okolí plánovanej stavby nebudú ovplyvňovaní
nadmernými imisiami z prevádzky parkovacieho domu. Prípustné koncentrácie znečisťujúcich látok
v ovzduší v obytnej zóne nebudú prekračované ani pri pomerne nepriaznivých rozptylových
podmienkach, pre ktoré bol model zostavený. Vypočítané koncentrácie znečisťujúcich látok
zodpovedajú nepriaznivým rozptylovým podmienkam, v kategórii C1 a v prípade krátkodobých
koncentrácií NO2 špičkovému stavu. Za bežných podmienok budú tieto koncentrácie nižšie.
Na základe výsledkov rozptylovej štúdie možno konštatovať, že prevádzka parkovacieho
domu nebude predstavovať zdravotné riziko pre okolité obyvateľstvo. Predmet posudzovania
„Novostavba parkovacieho domu medzi ulicami Obchodná a Terézie Vansovej“ spĺňa požiadavky a
podmienky, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia.

V Žiline, 18.1.2019

Vypracoval: RNDr. Ivan Pirman

Autor je zapísaný v do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie v odbore činnosti
2n ochrana ovzdušia podľa §1 vyhlášky MŽP SR č.113/2006 Z.z. pod číslom 151/97-OPV
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PRÍLOHA

Distribúcia koncentrácií znečisťujúcich látok
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