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8.1 CO – maximálna 8-hodinová koncentrácia - Variant 1
8.2 NO2 – maximálna hodinová koncentrácia - Variant 1
8.3 NO2 – priemerná ročná koncentrácia - Variant 1
8.4 VOC - benzén - priemerná ročná koncentrácia - Variant 1
8.5 CO – maximálna 8-hodinová koncentrácia - Variant 2
8.6 NO2 – maximálna hodinová koncentrácia - Variant 2
8.7 NO2 – priemerná ročná koncentrácia - Variant 2
8.8 VOC - benzén - priemerná ročná koncentrácia - Variant 2
8.9 Doklad o odbornej spôsobilosti
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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Objednávateľ:

ZWIRN area s.r.o.
Račianska 153
831 54 Bratislava 34

Riešiteľ:

VALERON Enviro Consulting s. r. o.
Bosákova 7
851 04 Bratislava

Názov a miesto:
Predmetom rozptylovej štúdie je „Polyfunkčný súbor BCT 2, Bytové domy“. Územie určené na
výstavbu sa nachádza v Bratislave – mestská časť Bratislava II – Ružinov. Územie je ohraničené
ulicami Svätoplukova, Páričkova a Košická.
Účel a zdôvodnenie:
Štúdia je vypracovaná na základe požiadavky objednávateľa v súvislosti s legislatívnou prípravou
výstavby a z dôvodov zistenia predpokladaného vplyvu zdrojov znečistenia ovzdušia
navrhovaného projektu.
Normatíva:
•
•
•
•

Zákon č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
Vyhláška MŽP SR č.410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o ovzduší, v znení neskorších predpsiov
Vyhláška MŽP SR č.244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia v znení neskorších predpisov
Vestník IV MŽP SR čiastka 5/1996

Pracovný postup:
Štúdium projektovej dokumentácie, špecifikácia zdrojov znečistenia, teoretické výpočty imisnej
záťaže s ohľadom na umiestnenie zdrojov znečistenia ovzdušia, posúdenie vypočítaných hodnôt na
základe stanovených imisných limitov.
Východiskové podklady:
1
Objednávka 20oe00133
2
Textové podklady (Technická správa, september 2018)
3
Dopravno-kapacitné posúdenie zámeru, Zóna BCT Bratislava, 2018
4
Grafická dokumentácia (pôdorysy, rezy, pohľady, situácia)
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Oprávnená osoba : Ing. Jaroslav Hruškovič
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2. POPIS NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
2.1

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Názov stavby:
„POLYFUNKČNÝ SÚBOR BCT 2, BYTOVÉ DOMY“
Lokalizácia:
Bratislava, Ružinov, Páričkova – Svätoplukova – Košická ul.
Katastrálne územie: Bratislava II - Nivy
Predmetom stavby je Polyfunkčný súbor BCT2, ktorý obsahuje štyri bytové domy so spoločnými
podzemnými garážami. Polyfunkčný súbor BCT 2, Bytové domy je poslednou z etáp navrhovanej
polyfunkčnej výstavby v Zóne BCT. Predmetná stavba uzatvára celý funkčný blok Zóny BCT.
Stavba úzko súvisí so všetkými predchádzajúcimi investičnými činnosťami v území, ktoré riešia
samostatné projektové dokumentácie – Pamiatková obnova budovy Pradiarne BCT; Námestie a
podzemné garáže pre Pradiareň BCT; Polyfunkčný súbor BCT1, Bytové domy; Polyfunkčný súbor
BCT3, Administratíva a bytové domy.
Navrhované varianty
Pre riešené bytové domy bude inštalovaný náhradný zdroj prúdu (dieselagregát). Variantnosť
spočíva v umiestnení dieselagregátu v projekte.
Variant 1
Prevádzkový súbor bude umiestnený v 1.PP pri vertikálnom komunikačnom jadre - sekcia I, v
rámci SO 2.7 Bytového domu IJ. Pozostávať bude z miestnosti pre samotný dieselagregát –
strojovne a z miestnosti určenej pre palivové hospodárstvo.
Pre chod agregátu je potrebné zabezpečiť prísun čerstvého vzduchu z exteriéru a odvod spalín nad
strechu objektu v množstvách definovaných v technických parametroch agregátu. Vzhľadom na
umiestnenie v 1.PP sú tieto požiadavky zabezpečené nasledovne. Prívod vzduchu je riešený cez
šachtu v strope najvyššieho nadzemného podlažia vyvedenú nad atiku objektu. Odvod spalín bude
zabezpečený dymovodom. Dymovod bude vedený pod stropom 1.PP k vertikálnemu jadru pri
schodisku a ukončený bude min. 1,5m nad najvyššou atikou stavby.
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č. osvedčenia 86/28102/2010-3.1
Variant 2
Dieselagregát bude umiestnený na teréne vo vnútrobloku bytových domov KL, MN, GH, IJ
osadený do zelene. Bude riešený ako kapotovaný dieselagregát s vyústením dymovodu na
samotnom zariadení vo výške približne 2,6m nad terénom.

2.2

UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Pozemok je podľa katastra nehnuteľností umiestnený v katastrálnom území Bratislava II - Nivy, v
zastavanom území obce.
Stavba je umiestnená v Bratislavskom kraji, na území hlavného mesta SR Bratislavy, v okrese
Bratislava II - Nivy, v mestskej časti Bratislava – Ružinov. V bezprostrednej blízkosti sa nachádza
Autobusová stanica Nivy. Riešenie hmotovo, funkčne a prevádzkovo nadväzuje na prebiehajúci
rozvoj nového centra Bratislavy, ktoré tvoria lokality AS Nivy, TwinCity, Zóna Chalupkova, Zóna
Pribinova, Sky Park a ďalšie.
Územie Zóny BCT je ohraničené Košickou ul., Svätoplukovou a Páričkovou ulicou. Vymedzenie
riešeného územia pre stavbu Polyfunkčný súbor BCT 1, Bytové domy je na ploche vymedzenej
pozemkami vo vlastníctve objednávateľa, a na okolitých dotknutých plochách. Hranice riešeného
územia stavby sú nasledovné:
•
zo severu: Plyfunkčný súbor BCT1, bytové domy, Príjazdová obslužná komunikácia
BCT 1 / 2
•
zo západu:
NKP Pradiareň, Námestie a podzemné garáže pre Pradiareň BCT
•
z východu:
Košická ulica
•
z juhu:
Plyfunkčný súbor BCT3, administratíva a bytové domy; Príjazdová
obslužná komunikácia BCT 2 / 3
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Obr. 1: Umiestnenie stavby Polyfunkčný súbor BCT 2, Bytové domy na podklade ortofotomapy

Obr. 2 : Situácia stavby Polyfunkčný súbor BCT 2, Bytové domy
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2.3

STRUČNÝ POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV A PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV

SO 2.1 Podzemná garáž-časť 1
Stavebný objekt pôdorysného rozmeru tvaru L pozostávajúci z troch podzemných podlaží. Zabezpečuje
potrebu PM pre predmetnú stavbu Polyfunkčný súbor BCT2, Bytové domy v počte 625 parkovacích miest.
Tento stavebný objekt bude po skolaudovaní funkčne i prevádzkovo prepojený s objektami SO 2.6 Bytový
dom GH, SO 2.7 Bytový dom IJ.
SO 2.2 Podzemná garáž-časť 2
Stavebný objekt pôdorysného rozmeru tvaru L pozostávajúci z troch podzemných podlaží. Zabezpečuje
potrebu PM pre predmetnú stavbu Polyfunkčný súbor BCT2, Bytové domy v počte 625 parkovacích miest.
Tento stavebný objekt bude po skolaudovaní funkčne i prevádzkovo prepojený s objektami SO 2.4 Bytový
dom KL, SO 2.5 Bytový dom MN.
SO 2.2.1 Spevnené plochy strechy garáže-“IJ”
Stavebný objekt rieši návrh spevnených plôch situovaných na strešnej konštrukcii (SO 2.1)Podzemnej
garáže-časť 1 v rámci jej vlastného obvodu pozdĺž stavebného objektu SO 2.7 Bytový dom „IJ“ a následné
prepojenie týchto plôch s okolitými spevnenými plochami SO 2.20.4 Spevnené plochy "IJ".
SO 2.2.2 Spevnené plochy strechy garáže-“KL”
Stavebný objekt rieši návrh spevnených plôch situovaných na strešnej konštrukcii (SO 2.2)Podzemnej
garáže-časť 2 v rámci jej vlastného obvodu pozdĺž stavebného objektu SO 2.4 Bytový dom „KL“ a následné
prepojenie týchto plôch s okolitými spevnenými plochami SO 2.20.1 Spevnené plochy "KL".
SO 2.2.3 Spevnené plochy strechy garáže-“MN”
Stavebný objekt rieši návrh spevnených plôch situovaných na strešnej konštrukcii (SO 2.2)Podzemnej
garáže-časť 2 v rámci jej vlastného obvodu pozdĺž stavebného objektu SO 2.5 Bytový dom „MN“ a následné
prepojenie týchto plôch s okolitými spevnenými plochami SO 2.20.2 Spevnené plochy "MN".
SO 2.2.4 Spevnené plochy strechy garáže-“GH”
Stavebný objekt rieši návrh spevnených plôch situovaných na strešnej konštrukcii (SO 2.1)Podzemnej
garáže-časť 1 v rámci jej vlastného obvodu pozdĺž stavebného objektu SO 2.6 Bytový dom „GH“ a následné
prepojenie týchto plôch s okolitými spevnenými plochami SO 2.20.3 Spevnené plochy "GH".
SO 2.3 Zelená strecha garáže
Stavebný objekt rieši návrh a konštrukčné riešenie terénnych modelácií v nadväznosti na jednotlivé vrstvy
vegetačnej strechy, ktorá bude súčasne slúžiť ako rozptylová a oddychová plocha vo forme trávnatých plôch
parkového trávnika v kombinácií s pokryvnými trvalkami a veľkokorunnými stromami. Medzi jednotlivými
porastami a novou výsadbov stromov v rámci zelenej strechy garáže bude v rozmedzí predmetného
stavebného objektu situované detské ihrisko, ktorých materiálové prevedenie bude upresnené v ďalšom
stupni projektovej dokumentácie. V rámci ihrísk sa predbežne uvažuje sa s pokládkou impaktnej gumenej
podlahy-EPDM voľne uloženej na rastlom teréne, prípadne štrkovou úpravou terénu.
SO 2.4 Bytový dom KL
Stavebný objekt nepravidelného pôdorysného rozmeru cca 59,3 x 29,3m umiestnený vo východnej časti
územia BCT pozdĺž ulice Košická. Hlavným priečelím orientovaný do ulice Košická, orientácia hlavných
vstupov do objektu je rovnako do ulice Košická. Objekt je osadený nad objektom SO 1.2 Podzemnej garáž a
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pozostáva z siedmich nadzemných podlaží. Prevádzkovo na funkčne je s objektom SO 2.2 Podzemná garážčasť 2 prepojený cez vertikálne komunikačné jadrá. Na 1. NP sa nachádzaju priestory obchodných
prevádzok-retail, na 2.NP až 6-7.NP sú navrhované byty a nebytové priestory pre prechodné ubytovanie
osôb. Druhé až piate nadzemné podlažie je riešené ako typické podlažie. Šieste a ôsme podlažie sú riešené
ako ustúpené. Úroveň podlahy 1.NP je na kóte 136,7 m n.m. Najvyšší bod objektu je na kóte 161,3 m n.m..
Spoločne s bytovými domami MN,GH,IJ tvorí nový ucelený mestský blok.
SO 2.5 Bytový dom MN
Stavebný objekt nepravidelného pôdorysného rozmeru cca 57,5 x 31,7m umiestnený vo východnej časti
územia BCT pozdĺž ulice Košická. Hlavným priečelím orientovaný do obslužnej komunikácie, orientácia
hlavných vstupov do objektu je rovnako do obslužnej komunikácie a súčasne do promenády, ktorá sa tiahne
pozdĺž západnej fasády objektu. Objekt je osadený nad objektom SO 2.2 Podzemnej garáž-časť 2 a
pozostáva z desiatich nadzemných podlaží. Prevádzkovo na funkčne je s objektom SO 2.2 Podzemná garážčasť 2 prepojený cez vertikálne komunikačné jadrá. Na 1. NP sa nachádzaju priestory obchodných
prevádzok-retail, na 2.NP až 9-10.NP sú navrhované byty a nebytové priestory pre prechodné ubytovanie
osôb. Druhé až ôsme nadzemné podlažie je riešené ako typické podlažie. deviate a desiate podlažie sú
riešené ako ustúpené. Úroveň podlahy 1.NP je na kóte 137,5 m n.m. Najvyššý bod objektu je na kóte 170,3
m n.m.. Spoločne s bytovými domami KL,GH,IJ tvorí nový ucelený mestský blok.
SO 2.6 Bytový dom GH
Stavebný objekt nepravidelného pôdorysného rozmeru cca 59,3 x 29,9m umiestnený vo východnej časti
územia BCT pozdĺž ulice Košická. Hlavným priečelím orientovaný do námestia, orientácia hlavných
vstupov do objektu je rovnako do námestia a súčasne do promenády, ktorá sa tiahne pozdĺž západnej fasády
objektu. Objekt je osadený nad objektom SO 2.1 Podzemnej garáž-časť 1 a pozostáva z jedenástich
nadzemných podlaží. Prevádzkovo na funkčne je s objektom SO 2.1 Podzemná garáž-časť 1 prepojený cez
vertikálne komunikačné jadrá. Na 1. NP sa nachádzaju priestory obchodných prevádzok-retail, na 2.NP až
10-11.NP sú navrhované byty a nebytové priestory pre prechodné ubytovanie osôb. Druhé až deviate
nadzemné podlažie je riešené ako typické podlažie. desiate a jedenáste podlažie sú riešené ako ustúpené.
Úroveň podlahy 1.NP je na kóte 137,5 m n.m. Najvyššý bod objektu je na kóte 173,3 m n.m.. Spoločne s
bytovými domami KL,MN,IJ tvorí nový ucelený mestský blok.
SO 2.7 Bytový dom IJ
Stavebný objekt nepravidelného pôdorysného rozmeru cca 56,9 x 31,7m umiestnený vo východnej časti
územia BCT pozdĺž ulice Košická. Hlavným priečelím orientovaný do obslužnej komunikácie BCT 2/3,
orientácia hlavných vstupov do objektu je rovnako z obslužnej komunikácie BCT2/3 a do ulice Košickej.
Objekt je osadený nad objektom SO 2.1 Podzemnej garáž-časť 1 a pozostáva z deviatichh nadzemných
podlaží. Prevádzkovo na funkčne je s objektom SO 2.1 Podzemná garáž-časť 1 prepojený cez vertikálne
komunikačné jadrá. Na 1. NP sa nachádzaju priestory obchodných prevádzok-retail, na 2.NP až 7-9.NP sú
navrhované byty a nebytové priestory pre prechodné ubytovanie osôb. Druhé až sieste nadzemné podlažie je
riešené ako typické podlažie. siedme až jedenáste podlažie sú riešené ako ustúpené. Úroveň podlahy 1.NP
sekcie “I“ je na kóte 137,5 m n.m a sekcie “J“ je na kóte 136,7 m n.m. Najvyššý bod objektu je na kóte 167,3
m n.m.. Spoločne s bytovými domami KL,MN,IJ tvorí nový ucelený mestský blok.
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3. ŠPECIFIKÁCIA A KVANTIFIKÁCIA ZDROJOV ZNEČISTENIA
3.1

DOPRAVA

Podstatným zdrojom znečistenia v lokalite sú emisie z dopravy. Modelácia stavu bola vykonaná na
základe typických emisných hodnôt a na základe uvažovanej intenzity dopravy.
Pri spracovaní predpokladáme nasledovné intenzity, ktoré popisuje DKP - IRDATA (08/2018).
Všetky uvádzané intenzity sú uvadzáné pre špičkovú hodinu od 7:30 do 8:30.
Tab. 1: Nápočet základnej dopravy:
Ulica
Svätoplukova
Mlynské Nivy
Košická
Páričkova

Počet vozdiel/ hod.
od 7:30 do 8:30
1124
1673
1380
183

Pre nárast dopravy z BCT 2 uvažujeme na základe počtu parkovacích miest. Počet PM pre BCT2 je
625. Keďže ide o obytnú funkciu uvažovať v priemere jeden odjazd a jeden príjazd na jedno
parkovacie miesto za deň.
Z údajov bol následne vyhodnotený stav imisného zaťaženia v riešenom území po realizácii
navrhovaného projektu. Výsledky sú uvedené v kapitole 6. Grafický výstup z modelácie v softvéri
CadnaA (DataKustik, vers. 4.4.145) je uvedený v prílohe, kde je kumulatívne zahrnuté znečistenie
ovzdušia z mobilnej dopravy viď. Príloha 8.1 až 8.8.
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3.2 STATICKÁ DOPRAVA
Počet parkovacích miest v garáži 625
Počet parkovacích miest na teréne 14
Počet parkovacích miest spolu 639
SO 2.1 PODZEMNÁ GARÁŽ-ČASŤ 1
Stavebný objekt pôdorysného rozmeru tvaru L pozostávajúci z troch podzemných podlaží.
Zabezpečuje potrebu PM pre predmetnú stavbu Polyfunkčný súbor BCT2, Bytové domy v počte
625 parkovacích miest. Tento stavebný objekt bude po skolaudovaní funkčne i prevádzkovo
prepojený s objektami SO 2.6 Bytový dom GH, SO 2.7 Bytový dom IJ.
SO 2.2 PODZEMNÁ GARÁŽ-ČASŤ 2
Stavebný objekt pôdorysného rozmeru tvaru L pozostávajúci z troch podzemných podlaží.
Zabezpečuje potrebu PM pre predmetnú stavbu Polyfunkčný súbor BCT2, Bytové domy v počte
625 parkovacích miest. Tento stavebný objekt bude po skolaudovaní funkčne i prevádzkovo
prepojený s objektami SO 2.4 Bytový dom KL, SO 2.5 Bytový dom MN.
Odvetranie garáží
Projekt rieši spôsob prevádzkového vetrania garáží na 1.PP až 3.PP. Celkový počet parkovacích
miest je 625 s množstvom vzduchu na parkovacie miesto 180 m3/h. Odvod a prívod vzduchu budú
zabezpečovať axiálne ventilátory osadené v potrubí.
Každé podlažie bude riešené samostatne pričom potrubie bude vedené do spoločnej šachty. Šachty
budú vyvedené nad strechu objektu, potrubie bude ukončené šikmým výfukovým kusom.
Prevetranie garáží je navrhnuté pomocou prúdových ventilátorov, čo sú radiálne podávacie
ventilátory so zadným saním na každom podlaží. Ventilátory budú napájané z dvoch na sebe
nezávislých zdrojov.
Metodika stanovenia emisií
Pre určenie emisných faktorov motorových vozidiel bol použitý PC program MEFA 13. Program
umožňuje výpočet emisií pre rôzne kategórie vozidiel, pričom prihliada na kategórie emisných
úrovní dopravných prostriedkov. Do výpočtu takisto vstupujú špecifické parametre ako sklon úseku
vozovky, rýchlosť a plynulosť jazdy, ale aj napríklad emisie z opotrebenia brzdových platničiek
alebo opotrebenia pneumatík. Program umožňuje zohľadniť aj vyťaženie nákladných vozidiel alebo
napr. emisie zo studených štartov vozidiel.
Program umožňuje vyhodnotiť emisné faktory pre širokú skupinu znečisťujúcich látok štandardne
vyhodnocovaných v zmysle platnej legislatívy v SR.
Vstupné údaje
Počet PM je 625. Pre BCT2 uvažujeme koeficient súbežného pohybu automobilov v garáži 1 %.
Prevádzka od 6 do 22 hod, priemerná rýchlosť vozidiel 15 km/h. Priemerná dĺžka jazdy v garáži je
250m. Na jedno PM s výmenou vzduchu 180 m3/h. Predpokladáme nulový sklon so štandardnou
plynulosťou jazdy.
Tab. 2: Emisné faktory pre garáž
CO (g/s)
špičková hodina
0.4925
priemer
0.1321
20oe00133 - RS

NO2 (g/s)
0.0015
0.0008

Bzn (g/s)
0.0023
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Z údajov bol následne vyhodnotený stav imisného zaťaženia v riešenom území po realizácii
navrhovaného projektu. Výsledky sú uvedené v kapitole 6. Grafický výstup z modelácie v softvéri
CadnaA (DataKustik, vers. 4.4.145) je uvedený v prílohe, kde je kumulatívne zahrnuté znečistenie
ovzdušia zo statickej dopravy viď. Príloha 8.1 až 8.8.
3.2.1 SPLNENIE DOSTATOČNÝCH ROZPTYLOVÝCH PODMIENOK
V zmysle zákona o ovzduší je potrebné splniť nielen emisné limity, ale zabezpečiť aj dostatočné
rozptylové podmienky. Tie sú splnené pokiaľ koncentrácie v mieste trvalého pobytu ľudí
neprekračujú prípustné imisné limity.
Komín umiestnený v blízkosti budovy sa posudzuje v zmysle Vestníka MŽP SR ročník IV 1996
čiastka 5, Príloha č. 3 - situácia do 100 m.
Navrhované komíny sú v zmysle popisu technickej správy umiestnené na streche budovy. Pre
potreby posúdenia budeme uvažovať, rovnomerné rozdelenie odvetrania garáží na štyri výduchy,
tzn. na každý výduch pripadá štvrtinový podiel parkovacích miest z celej podzemnej garáže. Pre
vyšetrenie dostatočných rozptylových podmienok sa obmedzíme na posúdenie najnepriaznivejšej
situácie spomedzi 4 výduchov. Najnepriaznivejšou situáciou bude pozícia komína voči najbližšej
privrátenej fasáde. V tomto prípade napr. výduch na streche bytového domu KL v pôsobení na
fasádu bytového domu MN. Rovnaká situácia je pri bytovom dome IJ, kedy výduch umiestnený na
streche sekcie J pôsobí na vyvýšenú fasádu sekcie I.

16 m

Obrázok 3: Umiestnenie výduchov na streche
20oe00133 - RS
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VSTUPNÉ ÚDAJE – výpočet koncentrácií pre NO2
7,8
Nm3/s Vs
objemový tok emitovanej vzdušniny
24,6 m
H
výška koruny komína
16
m
X
vzdialenosť posudzovaného bodu od osi komína
29,8 m
Z
výška posudzovaného bodu nad rovinou päty komína
1
m/s
u
rýchlosť vetra vo výške 10 m
0,0004 g/s
M
hmotnostný tok emitovanej znečisťujúcej látky*
10
°C
ts
teplota emisii
1
kJ/m3K
cs1
merné teplo emisie pri teplote emisie menšej alebo rovnej 80 °C
3
1,371 kJ/m K
cs2
merné teplo emisie pri teplote emisie väčšej alebo rovnej 80 °C
*- produkciu NO2 uvažujeme ako 100 % z produkcie NOx (tzn. 100 % z 0,0004 g/s)
Tab. č. 3 Výpočet koncentrácií pre jednotlivé triedy rýchlosti vetra:
m/s

µg/m3

m/s

µg/m3

1
1,5
2
2,5
3
3,5
4

0.00
0.42
3.48
4.77
4.17
3.62
3.19

4,5
5
5,5
6
7
8
13

2.86
2.59
2.36
2.17
1.87
1.65
1.03

maximálna
koncentrácia
0.00477
4.77

mg/m3
µg/m3

Vo výpočte sme posudzovali najnepriaznivejšie umiestnenie s pomedzi štyroch projektovaných
výduchov z garáže. Z výsledku výpočtu je zrejmé, že pri uvedenej konfigurácií nie je limit 200
µg/m3 pre maximálnu hodinovú koncentráciu NO2 prekročený. Nakoľko je vyhovujúca situácia
najnepriaznivejšieho výduchu z garáže, je možné konštatovať, že dostatočné rozptylové podmienky
budú spĺňať aj ostatné výduchy z garáží.
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VSTUPNÉ ÚDAJE – výpočet koncentrácií pre CO
7,8
Nm3/s Vs
objemový tok emitovanej vzdušniny
24,6 m
H
výška koruny komína
16
m
X
vzdialenosť posudzovaného bodu od osi komína
29,8 m
Z
výška posudzovaného bodu nad rovinou päty komína
1
m/s
u
rýchlosť vetra vo výške 10 m
0,4925 g/s
M
hmotnostný tok emitovanej znečisťujúcej látky*
10
°C
ts
teplota emisii
3
1
kJ/m K
cs1
merné teplo emisie pri teplote emisie menšej alebo rovnej 80 °C
1,371 kJ/m3K
cs2
merné teplo emisie pri teplote emisie väčšej alebo rovnej 80 °C
Tab. č. 4: Výpočet koncentrácií pre jednotlivé triedy rýchlosti vetra:
m/s

µg/m3

m/s

µg/m3

1
1,5
2
2,5
3
3,5
4

0.01
511.93
4280.10
5869.60
5135.87
4453.93
3931.86

4,5
5
5,5
6
7
8
13

3519.33
3185.15
2908.93
2676.80
2308.38
2029.11
1264.31

maximálna
koncentrácia
5.869
5869.6

mg/m3
µg/m3

* Uvedená hodnota vyjadruje maximálnu hodinovú koncentráciu CO, avšak v zmysle platnej
legislatívy sa prípustný limit pre CO porovnáva s najvyššou 8-hodinovou strednou hodnotou. Preto
sa výsledná hodnota prepočítala na maximálnu 8-hodinovú strednú koncentráciu, pričom sme
uvažovali prítomnosť maximálnej hodinovej koncentrácie počas 4 hodín z celkových 8. Na základe
uvedených predpokladov je teda maximálna 8 hodinová koncentrácia 2934,8 µg/m3. Limit pre
maximálnu 8-hodinovú strednú koncentráciu CO (10000 µg/m3) nie je prekročený. Nakoľko je
vyhovujúca situácia najnepriaznivejšieho výduchu z garáže, je možné konštatovať, že dostatočné
rozptylové podmienky budú spĺňať aj ostatné výduchy z garáží.
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3.3

VYKUROVANIE

Pre riešenú lokalitu je k dispozícii dostupný zdroj centrálneho zásobovania teplom, preto je
dodávka tepla pre vykurovanie a prípravu teplej vody riešená systémom CZT v Bratislave.
Navrhovaný je jeden hlavný zdroj tepla – Odovzdávacia stanica tepla (OST) o výkone 2,5 MW.
Vykurovanie celého stavebného objektu je navrhované teplovodné 70/50°C.
Zariadenie odovzdávacej stanice tepla
Výmenník tepla 2ks, zapojenie do kaskády, slúži ako teplovýmenná plocha pre odovzdávanie tepla
pre potreby vykurovania. Výmenník tepla 1ks, slúži ako teplovýmenná plocha pre odovzdávanie
tepla pre potreby prípravy teplej vody pre zdravotechnické inštalácie. Regulačné ventily slúžia ako
regulačné ventily (regulátor diferenčného tlaku) pred výmenníkom tepla pre vykurovanie a pre
prípravu TV, plní funkciu rychlouzáveru, spolu s bezpečnostnou funkciou uzatvorenia. Čerpadlá
slúžia ako zdroj tlaku v patričnom okruhu odberu tepla Trojcestné armatúry slúžia ako členy
kvalitatívnej regulácie, pričom upravujú teplotu vody podľa aktuálnej vonkajšej teploty,
primiešavaním ochladenej vody zo spiatočného potrubia (akvitermická regulácia). Sú dodávkou
MaR, pričom montáž zabezpečí zhotoviteľ vykurovania a zprevádzkovanie MaR. Merače tepla
slúžia ako zariadenie pre meranie spotrebovanej tepelnej energie v patričnom vykurovacom okruhu
rozdeľovač, zberač, príslušenstvo OST vetranie OST bude zabezpečené nútené s ohľadom na
teplotu interiéru v OST.
Predpokladá sa kompletná dodávka zariadenia OST vrátane elektrickej časti a MaR ako blokové
zariadenie montované v dielni a na stavbe iba pripojené na jednotlivé médiá a odbery. Projekt rieši
iba nároky ma jednotlivé odbery a určuje koncepciu riešenia blokovej OST. Obsluha zdroja tepla je
navrhovaná priebežná s občasným dozorom t.j.pravidelná kontrola strojov a zariadení.
Výmenníková stanica musí byť podľa STN EN 070703 opatrená dverami so samozatváračom.
Pred rozvádzačmi MaR a rozvádzačmi elektro bude osadený dielektrický koberec.
Odovzdávacia stanica tepla nepredstavuje zdroj znečistenia ovzdušia.

3.4

NÁHRADNÝ ZDROJ

Variant 1
Prevádzkový súbor bude umiestnený v 1.PP pri vertikálnom komunikačnom jadre - sekcia I, v
rámci SO 2.7 Bytového domu IJ. Pozostávať bude z miestnosti pre samotný dieselagregát –
strojovne a z miestnosti určenej pre palivové hospodárstvo.
Pre chod agregátu je potrebné zabezpečiť prísun čerstvého vzduchu z exteriéru a odvod spalín nad
strechu objektu v množstvách definovaných v technických parametroch agregátu. Vzhľadom na
umiestnenie v 1.PP sú tieto požiadavky zabezpečené nasledovne. Prívod vzduchu je riešený cez
šachtu v strope najvyššieho nadzemného podlažia vyvedenú nad atiku objektu. Odvod spalín bude
zabezpečený dymovodom. Dymovod bude vedený pod stropom 1.PP k vertikálnemu jadru pri
schodisku a ukončený bude min. 1,5m nad najvyššou atikou stavby.

20oe00133 - RS
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Obr.4: Umiestnnie výduchov z DA vo Variante 1

Variant 2
Dieselagregát bude umiestnený na teréne vo vnútrobloku bytových domov KL, MN, GH, IJ
osadený do zelene. Bude riešený ako kapotovaný dieselagregát s vyústením dymovodu na
samotnom zariadení vo výške približne 2,6m nad terénom.

Obr.5: Umiestnnie výduchov z DA vo Variante 2

TECHNICKÉ PARAMETRE PRE JEDEN SAMOSTATNÝ DA

20oe00133 - RS

662
m3/h

1713x796
x1230

630

68,8 dB -7
m

Pal. nád. (L)

580 oC

Hlučnosť - vo vzdialenosti

844
kg/h

Rozmery l x š x v (mm)

6,7

Množstvo spaľ. vzduchu

104 132

Teplota výfuk plynov

Objem (L)

6

Verzia SILENT

Prietok výfuk. plynov

Zdvih (mm)

Typ motora
NEF67
TE3F

Vŕtanie (mm)

Spotreba 80%
výkon (l/h)
41,9

1500 195 200 175 180

Valce

Motor

net

gross

net

PRIME
výkon

gross

N67 TE3F

ot/min Rpm

typ elektro- cent.

STANDBY
výkon

Parametre motora

Čistá hmot. (kg)

3-FÁZOVÁ
ELEKTROCENTRÁLA
CELKOVÁ ŠPECIFIKÁCIA
FPT - IVECO - KAPOTOVANÝ - 195 kW (1500RPM)
Výkonové param.

340
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V technických parametroch sa neuvádzajú emisné špecifikácie, preto na základe podobnosti s inými
projektami budeme uvažovať emisný limit STAGE III A, ktorý zodpovedá emisiám
3,5 g/kW CO, 4,0 g/kWh NOx.

Zdroj: https://www.dieselnet.com/standards/eu/nonroad.php#s3
ZL
CO
NOx

Emisia [g/kWh]
3,5
4,0

Emisia [g/s]
0,19
0,22

Prietok výfukových plynov = 0,41 m3/s
Pre celkové zobrazenie imisnej situácie v riešenom území boli softvérom CadnaA, (DataKustik,
vers. 4.4.145) spracované rozptylové mapy, vyjadrujúce budúci stav – stav po realizácii
navrhovaného projektu do (Príloha 8.1 – 8.4), v ktorých je vplyv znečistenia z prevádzky
dieselagregátu započítaný.
3.4.1 SPLNENIE ROZPTYLOVÝCH PODMIENOK
V zmysle zákona o ovzduší je potrebné splniť nielen emisné limity, ale zabezpečiť aj dostatočné
rozptylové podmienky. Tie sú splnené pokiaľ koncentrácie v mieste trvalého pobytu ľudí
neprekračujú prípustné imisné limity.
Komín umiestnený v blízkosti budovy sa posudzuje v zmysle Vestníka MŽP SR ročník IV 1996
čiastka 5, Príloha č. 3 - situácia do 100 m.
Vzhľadom na skutočnosť, že v tomto posúdení ide o náhradný zdroj, pri ktorom nie je predpoklad
trvalého behu, je postačujúce posúdiť maximálne krátkodobé koncentrácie pre tie látky, pre ktoré sú
určené krátkodobé imisné limity.
V zmysle Vyhl.244/2016 Z.z. sú krátkodobé imisné limity
• 200 µg/m3 ako priemerná hodinová koncentrácia pre NO2
• 10000 µg/m3 ako priemerná 8-hodinová koncentrácia pre CO
Vzhľadom na číselnú podobnosť hmotnostného toku NO2 a CO a zároveň rozdiel 2 rádov
v imisných limitoch pre NO2 a CO je možné konštatovať, že pri splnení imisného limitu pre NO2 je
automaticky splnený aj limit pre CO. Z tohto dôvodu sa v ďalšom obmedzíme na preukázanie
splnenia limitu pre NO2.
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VARIANT 1
VSTUPNÉ ÚDAJE – výpočet koncentrácií pre NO2
0,41 Nm3/s Vs
objemový tok emitovanej vzdušniny
31
m
H
výška koruny komína
19,25 m
X
vzdialenosť posudzovaného bodu od osi komína
35,8 m
Z
výška posudzovaného bodu nad rovinou päty komína
1
m/s
u
rýchlosť vetra vo výške 10 m
0,22 g/s
M
hmotnostný tok emitovanej znečisťujúcej látky*
550 °C
ts
teplota emisii
3
1
kJ/m K
cs1
merné teplo emisie pri teplote emisie menšej alebo rovnej 80 °C
3
1,371 kJ/m K
cs2
merné teplo emisie pri teplote emisie väčšej alebo rovnej 80 °C
*- produkciu NO2 uvažujeme ako 100 % z produkcie NOx (tzn. 100 % z 0,22 g/s)

Tab. 5: Výpočet koncentrácií pre jednotlivé triedy rýchlosti vetra:
m/s
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
7
8
13
maximálna
koncentrácia
1.345
1345.64

µg/m3
0.00
0.15
73.14
559.45
1119.04
1345.64
1309.95
1175.13
1057.85
961.85
881.83
756.03
661.64
407.36

mg/m3
µg/m3

Z výsledku výpočtu je zrejmé, že pri uvedenej konfigurácií a vyústení výduchu DA na streche
sekcie I v zmysle dodanej technickej dokumentácie je limit (200 µg/m3) pre maximálnu hodinovú
koncentráciu NO2 prekročený. Pri zachovaní tejto polohy komína, by v uvedenej situácii bolo
potrebné, aby mal komín výšku minimálne 37,5 m. Pre zabezpečenie dostatočných rozptylových
podmienok však odporúčame vyvedenie komína z DA nad strechu najvyššej sekcie projektu, ktorou
je sekcia H.
20oe00133 - RS
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VARIANT 2
VSTUPNÉ ÚDAJE – výpočet koncentrácií pre NO2
0,41
2,6
19,25
35,8
1
0,22
550
1
1,371

Nm3/s Vs
m
H
m
X
m
Z
m/s
u
g/s
M
°C
ts
3
kJ/m K
kJ/m3K

objemový tok emitovanej vzdušniny
výška koruny komína
vzdialenosť posudzovaného bodu od osi komína
výška posudzovaného bodu nad rovinou päty komína
rýchlosť vetra vo výške 10 m
hmotnostný tok emitovanej znečisťujúcej látky*
teplota emisii
cs1
merné teplo emisie pri teplote emisie menšej alebo rovnej 80 °C
cs2
merné teplo emisie pri teplote emisie väčšej alebo rovnej 80 °C

*- produkciu NO2 uvažujeme ako 100 % z produkcie NOx (tzn. 100 % z 0,22 g/s)

Tab.6: Výpočet koncentrácií pre jednotlivé triedy rýchlosti vetra:
m/s
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
7
8
13
maximálna
koncentrácia
4.952
4952.51

µg/m3
1587.68
4952.51
3722.98
2982.52
2487.74
2133.76
1867.97
1661.06
1495.42
1359.81
1246.76
1069.01
935.61
576.15

mg/m3
µg/m3

Z výsledku výpočtu vyplýva, že pri uvedenej konfigurácií a vyústení výduchu DA umiestneného vo
vnútrobloku v zmysle dodanej technickej dokumentácie je limit pre maximálnu hodinovú
koncentráciu NO2 vysoko prekročený. Projektovaná výška komína 2,6 m navyše nespĺňa
požiadavky vyhl. 410/2012 Z.z., ktorá definuje minimálnu výšku komína 4 m nad terénom.
Variant 2 pre umiestnenie DA je v zmysle platnej legislatívy nevyhovujúci.
20oe00133 - RS
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4. METEOROLOGICKÉ PODMIENKY
Lokalita
Bratislava B1 (BA)
Smer vetra
relatívna početnosť [%]

N
NE
E
SE
15,39 12,25 11,58 4,96

S
5,00

SW
4,10

W
9,03

NW
C
21,18 16,50

priemerná rýchlosť vetra [m/s]
4,11

veterná ružica pre lokalitu Bratislava B1 (BA) [%]

veterná ružica pre lokalitu Bratislava B1 (BA) [%]

N
25.00

NW

20.00

NE

15.00
10.00
5.00
W

E

0.00

SW

SE

S

Priaznivé klimatické pomery sú predpokladom dobrého prevetrávania krajiny a účinného rozptylu
emitovaných ZL.
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5. METODIKA SPRACOVANIA
Pri spracovaní štúdie bola využitá metodika pre výpočet znečistenia ovzdušia zo stacionárnych
a mobilných zdrojov. Situácia imisných pomerov v predmetnej lokalite bola modelovaná softvérom
CadnaA-APL (Air Pollution). Tento softvér umožňuje výpočty v súlade s požiadavkami európskych
smerníc 1999/30 / ES a 2000/69 / EG. CadnaA-APL pracuje na báze počítačového modelu
AUSTAL2000 (http://www.austal2000.de), ktorý vypracovala Národná agentúra pre ochranu
nemeckého životného prostredia. Cieľom štúdie je vyhodnotenie znečistenia ovzdušia blízkeho
okolia objektu.
Pri určovaní emisných faktorov mobilných zdrojov, modelovaných následne v softvéri CadnaAAPL sme vychádzali z tabuľky 5.5 „Špecifických emisných faktorov, publikovanej v odbornej
literatúre.1

1

Zdroj: Daniela Ďurčanská a kol.: Posudzovanie vplyvov ciest a diaľnic - hluk a imisie z cestnej dopravy, Žilinská
univerzita, 2002
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Cieľom štúdie je vyhodnotenie znečistenia ovzdušia blízkeho okolia objektu. K tomu postačuje
výpočtová oblasť 450 x 420m s posudzovaním objektom umiestneným v strede. Hodnotil sa vplyv
základných znečisťujúcich látok :
•
•
•

CO – oxid uhoľnatý,
NOx – suma oxidov dusíka, ako NO2, oxid dusičitý
benzén – produkovaný automobilovou dopravou a vyhodnocovaný ako súčasť prchavých
organických zlúčenín (VOC), v ktorých tvorí 1 % zo všetkých VOC2

Pre jednotlivé látky sa vykresľuje distribúcia:
CO

- maximálne 8-hodinové koncentrácie

NO2

- maximálne hodinové koncentrácie

NO2

- priemerné ročné koncentrácie

VOC

- priemerné ročné koncentrácie

Maximálne možná krátkodobá koncentrácia znečisťujúcich látok sa počíta pre najnepriaznivejšie
meteorologické rozptylové podmienky, pri ktorých je dopad daného zdroja na znečistenia ovzdušia
najvyšší. Počet áut na ceste v špičkovej hodine sa rovná 10 % celodenného počtu áut.

2

Účelom štúdie nie je zisťovanie priamo hodnoty VOC, ale zisťovanie hodnoty benzénu, ktorá je vypočítaná z údaju
VOC a následne porovnávaná s imisnými limitmi pre benzén, stanovenými legislatívou.
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6. VÝSLEDOK HODNOTENIA
Distribúcia najvyšších krátkodobých resp. priemerných ročných hodnôt koncentrácie CO, NO2,
benzénu v okolí objektu je uvedená v prílohe. Na mapách sú zobrazené hodnoty koncentrácie
znečisťujúcich látok po uvedení objektu v projekte do prevádzky, t.j. z týchto výsledkov je možné
vychádzať pri posúdení vplyvu projektu.
Tab.7: Maximálne hodnoty koncentrácie znečisťujúcich látok v prízemnej zóne v okolí BCT2
vo Variante 1
Imisný limit v zmysle
Vyhl.244/2016 Z.z.
[µg/m3]

Max. hodnota v
predmetnom území
[µg/m3]

Prekročenie
prípustného
limitu

10000

500

nie

NO2 - maximálna krátkodobá (1hod) koncentrácia

200

40

nie

NO2 - priemerná ročná koncentrácia

40

3

nie

VOC - benzén - priemerná ročná koncentrácia

5

1

nie

Posudzovaná hodnota
CO - maximálny 8 hod. priemer

Tab.8: Maximálne hodnoty koncentrácie znečisťujúcich látok v prízemnej zóne v okolí BCT2
vo Variante 2
Imisný limit v zmysle
Vyhl.244/2016 Z.z.
[µg/m3]

Max. hodnota v
predmetnom území
[µg/m3]

Prekročenie
prípustného
limitu

10000

500

nie

NO2 - maximálna krátkodobá (1hod) koncentrácia

200

220

áno

NO2 - priemerná ročná koncentrácia

40

10

nie

VOC - benzén - priemerná ročná koncentrácia

5

2

nie

Posudzovaná hodnota
CO - maximálny 8 hod. priemer

Vo Variante 1 nie je v predmetnom území prekročená limitná hodnota koncentrácie žiadnej
znečisťujúcej látky.
Vo Variante 2 je v predmetnom území prekročená limitná hodnota maximálnej hodinovej
koncentrácie NO2. Ostatné limitné koncentrácie spĺňajú imisné limity.
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7. ZÁVER
Imisné zaťaženie v riešenej lokalite
Variant 1 DA
Výsledky rozptylovej štúdie preukázali, že najvyššie hodnoty koncentrácií znečisťujúcich látok
vzhľadom na dotknuté prostredie pri najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových
podmienkach budú pri dodržaní stanovených návrhov nižšie ako sú legislatívou stanovené limitné
hodnoty, pričom výsledné koncentrácie preukázali dostatočnú rezervu pre prípadný kumulatívny
vplyv ostatných zdrojov v lokalite.
Variant 2 DA
Výsledky rozptylovej štúdie preukázali, že najvyššie hodnoty koncentrácií znečisťujúcich látok
vzhľadom na dotknuté prostredie pri najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových
podmienkach prekračujú maximálnu limitnú hodinovú koncentráciu pre ZL NO2 legislatívou
stanovené limitné hodnoty.
Zabezpečenie požiadaviek dostatočných rozptylových podmienok
Variant 1 DA
Vyhodnotenie požiadaviek na zabezpečenie dostatočných rozptylových podmienok preukázalo, že
projektované umiestnenie nespĺňa požiadavky pre zabezpečenie dostatočných rozptylových
podmienok. Pri nutnosti zachovania projektovanej polohy komína DA, by v uvedenej situácii bolo
potrebné, aby mal komín výšku minimálne 37,5 m. Pre zabezpečenie dostatočných rozptylových
podmienok však odporúčame vyvedenie komína z DA nad strechu najvyššej sekcie projektu, ktorou
je sekcia H.
Variant 2 DA
Z výsledku výpočtu vyplýva, že pri uvedenej konfigurácií a vyústení výduchu DA umiestneného vo
vnútrobloku v zmysle dodanej technickej dokumentácie je limit pre maximálnu hodinovú
koncentráciu NO2 vysoko prekročený. Projektovaná výška komína 2,6 m navyše nespĺňa
požiadavky vyhl. 410/2012 Z.z., ktorá definuje minimálnu výšku komína 4 m nad terénom.
Variant 2 pre umiestnenie DA nie je vhodný.

Zhrnutie
Na základe výpočtov a modelácii v tejto rozptylovej štúdii je možné konštatovať, že najvyššie
hodnoty koncentrácií znečisťujúcich látok na výpočtovej ploche pri najnepriaznivejších
rozptylových a prevádzkových podmienkach budú nižšie ako sú legislatívou stanovené limitné
hodnoty za predpokladu realizácie vo Variante 1, pričom je nutné dodržať návrhy pre zabezpečenie
dostatočných rozptylových podmienok definovaných v kapitole 3.4.1 tejto štúdie. Variant 2 je
z hľadiska ochrany ovzdušia nevyhovujúci.
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V Bratislave dňa 30.09.2020
UPOZORNENIE
Reprodukcia rozptylovej štúdie je dovolená iba so súhlasom laboratória spoločnosti VALERON
Enviro
Consulting,
s.r.o.,
a to
výhradne
iba
ako
celku.
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8. PRÍLOHY
8.1 CO – maximálna 8-hodinová koncentrácia (µg/m3) – Variant 1
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3
8.2 NO2 – maximálna hodinová koncentrácia (µg/m ) – Variant 1

20oe00133 - RS

Strana 26 z 37

Bosákova 7, 851 04 Bratislava
Oprávnená osoba : Ing. Jaroslav Hruškovič
č. osvedčenia 86/28102/2010-3.1
3
8.3 NO2 – priemerná ročná koncentrácia (µg/m ) – Variant 1
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3
8.4 VOC – priemerná ročná koncentrácia (µg/m ) – Variant 1
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3
8.5 CO – maximálna 8-hodinová koncentrácia (µg/m ) – Variant 2
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3
8.6 NO2 – maximálna hodinová koncentrácia (µg/m ) – Variant 2

20oe00133 - RS

Strana 30 z 37

Bosákova 7, 851 04 Bratislava
Oprávnená osoba : Ing. Jaroslav Hruškovič
č. osvedčenia 86/28102/2010-3.1
3
8.7 NO2 – priemerná ročná koncentrácia (µg/m ) – Variant 2
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3
8.8 VOC – priemerná ročná koncentrácia (µg/m ) – Variant 2
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8.9 Doklad o odbornej spôsobilosti
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„Koniec rozptylovej štúdie“
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