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1.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Objednávateľ:

EKOJET, s.r.o.
Tehelná 19
831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Riešiteľ:

VALERON Enviro Consulting s. r. o.
Stará Vajnorská 8
831 04 Bratislava

Názov a miesto:
Predmetom rozptylovej štúdie je projekt : „Hotel Čerešne (Čerešne 3)“, „Parkovisko Polianky“
a „Polyfunkčný komplex Čerešne living (Čerešne 4)“ umiestnenej v Bratislavskom kraji,
okrese Bratislava IV, k. ú. Dúbravka.
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 predpisov.
Vyhláška MŽP SR č.244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia v znení neskorších predpisov.
Vestník MŽP SR ročník IV 1996 čiastka 5

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
2
3
4

Objednávka 21oe00114
Zámer: „Hotel Čerešne (Čerešne 3)“, „Parkovisko Polianky“ a „Polyfunkčný komplex
Čerešne living (Čerešne 4)“, EKOJET, s.r.o., 02/2021
Celková situácia stavby, pôdorysy, rezy, pohľady
Dopravno - kapacitné posúdenie, DI CONSULT s.r.o., 06/2020

21oe00114 RS

Strana 3 z 35

Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava
Oprávnená osoba : Ing. Jaroslav Hruškovič
č. osvedčenia 86/28102/2010-3.1

2. POPIS NAVRHOVANÉHO PROJEKTU

2.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Predmetom je posúdenie výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti: „Hotel Čerešne (Čerešne
3)“, „Parkovisko Polianky“ a „Polyfunkčný komplex Čerešne living (Čerešne 4)“ umiestnenej
v Bratislavskom kraji, okrese Bratislava IV, k. ú. Dúbravka.
Navrhovaná činnosť bude umiestnená na ploche riešeného územia s rozlohou 40 892,0 m2, ako
súčasť lokality Polianky. Na ploche riešeného územia bude umiestnený objekt - Hotel Čerešne
(Čerešne 3), Parkovisko Polianky a Polyfunkčný komplex Čerešne living (Čerešne
4)s prislúchajúcim zázemím.
Plocha riešeného územia je ohraničená zo severnej strany ulicou Pod čerešňami a objektami
služieb (OD Kaufland s priľahlým parkoviskom, Business centrum Polianky a.s.,
Autoslužby JZ a i.). Západnú hranicu riešeného územia tvorí Štadión ŠKP Dúbravka s
plochami ihrísk, z južnej strany sa nachádzajú plochy záhradkárskej oblasti. Východne od
riešeného územia je situovaná komunikácia na ul. Polianky s priľahlými plochami záhrad.
V súčasnosti sa na ploche riešeného pozemku nachádzajú stavebné objekty Polyfunkčného
komplexu Polianky (Čerešne 1) a Polyfunkčný komplex Čerešne 2 je vo výstavbe. Výstavbou
navrhovanej činnosti budú do priestoru začlenené objekty, ktorý nadväzuje na okolitú
urbanistickú zástavbu pričom budú zabezpečovať vysokú komplexicitu prostredia.

Obr. 1: Zastavovacia situácia
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2.1.1 Urbanizmus a hmotovo – dispozičné riešenie navrhovanej činnosti
Hotel Čerešne (Čerešne 3)
Koncept urbanistického – architektonického riešenia vychádza z územného plánu hlavného mesta
SR Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov, existujúcej urbanistickej situácie
a z požiadaviek investora na vytvorenie objektu občianskej vybavenosti.
Objekt hotela je navrhovaný ako 9 podlažná budova s 2 podzemnými podlažiami a 7 nadzemnými
podlažiami. Podzemné podlažia pozostávajú z garáže a technických miestností, nadzemné podlažia
tvorí externé parkovisko, raňajkáreň, recepcia a hotelové jednotky. Pôdorys objektu je
obdĺžnikového tvaru s vonkajšími rozmermi nosnej konštrukcie 57,31 x 19,41 m. Podzemné
podlažia majú obdĺžnikový tvar s rozmermi 53,65 x 17,2 m. Maximálna výška budovy (atika
strechy) predstavuje + 25, 34 m.
Pre objekt hotela je navrhovaných 98 parkovacích stojísk, z toho 63 PM je situovaných v
podzemnej garáži (1.PP a 2.PP), 35 PM je umiestnených na teréne stavby (20 PM v rámci územia
Parkovisko – prestavba a rozšírenie a 15 PM na Parkovisku Polianky).
Vstup do objektu je riešený z ul. Polianky medzi 1.PP a 1.NP. Do suterénu vedie samostatné
schodisko a rampy pre vozidlá, pričom každé z podzemných podlaží je prístupné samostatnou
rampou.
Z priestorovo-funkčného riešenia je stavba rozdelená nasledovne:
2.PP- podzemná garáž - 31 parkovacích miest, sklady,
1. PP- podzemná garáž – 32 PM, OST, požiarna a elektro rozvodňa, 1.NP- recepcia, raňajkáreň,
hotelové izby -13 izbových apartmánov,
2. NP-7.NP – hotelové izby – 90 izbových apartmánov (na každom poschodí 15 izbových
apartmánov).
Preriešenie statickej dopravy
Umiestnenie 20 PM na teréne stavby je súčasťou DÚR „Parkovisko-prestavba a rozšírenie“
(Architekti Šebo Lichý s. r. o., Bratislava, 06/2020), kde dôjde okrem vybudovania nových 20 PM
aj k preriešeniu existujúcich 13 PM polyfunkčného komplexu Polianky (Čerešne 1). V súvislosti s
výstavbou navrhovaného objektu Hotel Čerešne (Čerešne 3) dôjde na ploche riešeného územia k
zrušeniu existujúcich 41 PM polyfunkčného komplexu Čerešne 1 a 7 PM bude zrušených zmenou
cesty Čerešne 2. Zrušené parkovacie stojiská v celkovom počte 48 PM budú nahradené v rámci
navrhovaného parkoviska Polianky. Projekt „Parkovisko Polianky“ je riešený v samostatnej
projektovej dokumentácii (DÚR „Parkovisko Polianky“, Architekti Šebo Lichý s. r. o., Bratislava,
05/2020) a je riešený v samostatnom územnom konaní.
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Polyfunkčný komplex Čerešne living (Čerešne 4)
Umiestnenie objektov polyf. komplexu nadväzuje na existujúcu štruktúru bytových domov
predchádzajúcich etáp výstavby, plynule prepája riešenie bytových domov a vytvára rôzne stupne
mestského prostredia (verejný priestor s námestím, parkovo upravené plochy, pobytové dvory so
športovými plochami a ihriskami a pod.).
Polyfunkčný komplex tvoria 2 obytné súbory rozdelené do 3 blokov:
SO 05 Obytný súbor s podzemnou garážou – blok O
SO 06 Obytný súbor s podzemnou garážou – bloky P a R
SO 05 Obytný súbor s podzemnou garážou – blok O je situovaný vo východnom okraji
navrhovaného polyfunkčného komplexu. Objekt je navrhovaný s 9 nadzemnými podlažiami a 2
podzemnými podlažiami, maximálna výška atiky predstavuje +27,81 m. Objekt je obdĺžnikového
pôdorysu s rozmermi 29,45 x 19,4 m. Na 2. PP sa nachádzajú pivničné priestory a odovzdávacia
stanica tepla (OST). Na 1.PP sa nachádza podzemné parkovanie s max. 14 PM, pivničné priestory a
2 byty. Na úrovni 1. NP-9.NP je navrhovaných 56 bytových jednotiek (1-izbové byty – 5-izbové
byty) a 3 prevádzky občianskej vybavenosti/administratíva (1.NP). 7-9.NP postupne ustupuje a
nachádza sa len na časti pôdorysu nižších podlaží. Na 8.NP a 9. NP sa nachádzajú dvojpodlažné
mezonetové byty s prístupom z 8. NP. V objekte je celkovo navrhovaných 58 bytových jednotiek.
Vstup do objektu je navrhovaný z východnej strany a zo severnej strany objektu na 1.PP aj 1.NP na
medzipodlaží.
SO 06 Obytný súbor s podzemnou garážou – bloky P a R sa skladá z troch samostatných
stavebných objektov – SO 06.1 Podzemná garáž pod blokmi P a R,
SO 06.2 Bytový dom blok P a
SO 06.3 Bytový dom – blok R.
Bytový dom blok P je obdĺžnikového pôdorysu o rozmeroch 36,8 x 19,8 m. Objekt je navrhovaný s
10 nadzemnými podlažiami a 2 podzemnými podlažiami, maximálna výška atiky predstavuje
+33,33 m. Na 1.PP a 2. PP sa nachádza podzemné parkovanie, pivničné a skladové priestory.
Prístup do podzemnej garáže je zabezpečený dvoma schodiskami, príp. prechodom do objektu R. V
objekte je na úrovni 1.NP-10.NP navrhovaných celkovo 62 bytových jednotiek (1-izbové byty až 5izbové byty) a 4 prevádzky občianskej vybavenosti (obchodné priestory) (1.PP). 8.NP-10.NP
postupne ustupuje a nachádza sa len na časti pôdorysu nižších podlaží. Na 9.NP a 10. NP sa
nachádzajú dvojpodlažné mezonetové byty s prístupom z 9. NP. Vstup do objektu sa nachádza z
východnej strany na 1.NP na medzipodlaží.
Bytový dom blok R je objekt obdĺžnikového pôdorysu s rozmermi 52,5 x 19,6 m (pôdorys 1.NP).
Objekt je navrhovaný so 16 nadzemnými podlažiami a 2 podzemnými podlažiami, maximálna
výška atiky je na úrovni 48,97 m. Na 2.PP a 1.PP sa nachádza podzemné parkovanie, skladové
priestory, pivničné priestory a technické priestory. Prístup do garáže je zabezpečený dvoma
schodiskami, prípadne prechodom do objektu P. Na 1. NP sa nachádzajú nebytové priestoryobčianska vybavenosť. Na 2.NP-16.NP sa nachádzajú byty, pričom 4.NP-16.NP postupne ustupuje
a nachádza sa len na časti pôdorysu nižších podlaží. V objekte je na úrovni 1.NP-16.NP
21oe00114 RS
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navrhovaných celkovo 121 bytových jednotiek (1-izbové byty – 5-izbové byty) a 6 prevádzok
občianskej vybavenosti (obchodné priestory) (1.NP).
Bloky P a R sa nachádzajú na spoločných podzemných priestoroch (SO 06.1 Podzemná garáž pod
blokmi P a R) s atypickým pôdorysom.
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Obr. 2,3 Rozloženie celkových priemerných ročných koncentrácií NO2 (µg.m-3 ) a benzénu (µg.m-3 ) –
vypočítané kombináciou modelov RIO, CALPUFF a IFDM-traffic pre rok 2018
(Zdroj: Štúdia kvality ovzdušia v aglomerácii Bratislava, SHMÚ, 2020)

Obr. 4,5 Rozloženie celkových priemerných ročných koncentrácií PM10 a PM2,5 (µg.m-3 ) – vypočítané
kombináciou modelov RIO, CALPUFF a IFDM-traffic pre rok 2018
(Zdroj: Štúdia kvality ovzdušia v aglomerácii Bratislava, SHMÚ, 2020)
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Obr.6 Maximálne denné 8-hodinové kĺzavé priemerné koncentrácie [µg.m–3 ] oxidu uhoľnatého, rok
2019 (Zdroj: Správa o kvalite ovzdušia v SR za rok 2019, SHMÚ, 09/2020)

Tabuľka 2 : Orientačné výsledky koncentrácií odčítané z grafických výstupov matematického
modelovania SHMÚ pre posudzovanú oblasť – súčasný stav
ZL

Maximálna krátkodobá koncentrácia
[µg/m3]

Priemerná ročná koncentrácia
[µg/m3]

Súčasný stav

LHk

Súčasný stav

LHr

NO2

-

200

30-40

40

PM10

-

50 (24 h)

28

40

PM2,5

-

*

20

25

CO

800

10000 (8 h)

-

*

Benzén

-

*

2

5

- nedostupný údaj
* bez limitnej koncentrácie v zmysle platnej legislatívy
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4 ŠPECIFIKÁCIA A KVANTIFIKÁCIA ZDROJOV
ZNEČISTENIA
4.1 VPLYV VÝSTAVBY AREÁLU NA OKOLIE
Počas výstavby a búracích prác možno očakávať zvýšenie hluku, prašnosti a znečistenie ovzdušia
spôsobené pohybom stavebných mechanizmov v priestore staveniska. Tento vplyv však bude
obmedzený na priestor stavby a časovo obmedzený na dobu výstavby, predovšetkým v čase
búracích prác, terénnych úprav a zemných prác. V neskorších fázach výstavby bude rozptylová
záťaž obyvateľstva v území nižšia.
Použitím technických a technologických opatrení je možné vplyvy počas výstavby zmierniť. Pri
realizácii stavby je potrebné v relevantnej miere používať, všetky dostupné technologické postupy
zamedzujúce znečisťovanie ovzdušia prachovými časticami napr. zvýšením vlhkosti demolovaných
objektov, kropenie komunikácií v okolí staveniska, vybudovanie spevnených komunikácií,
zakrývanie sypkých materiálov, zakrývanie chránených objektov krycími fóliami, ohradenie
staveniska.
Pre zabezpečenie únosnej úrovne plynných znečisťujúcich látok je potrebné používať mechanizmy
v dobrom technickom stave, aby sa zabránilo nadlimitným emisiám výfukových plynov.
4.2 DOPRAVA
Dopravné napojenie navrhovanej činnosti „Polyf. komplex Čerešne living (Čerešne 4) je
navrhované na existujúcu komunikáciu Polianky – Harmincova a T. Sch. Trnavského novou
komunikáciou, ktorá prechádza celým územím polyf. komplexu Čerešne 1,2,3,4. Projekt navrhuje
dopravné pripojenie na existujúcu komunikáciu v 2 bodoch – zo západnej strany (ul. Harmincova)
a východnej strany (ul. Polianky). Prístup k povrchovým parkoviskám bude pomocou
novovybudovanej komunikácie, vstup do podzemnej garáže pod objektami P a R bude zo severnej
strany, z novovybudovanej prístupovej komunikácie. Vstup do podzemnej garáže objektu O je
navrhovaný z východnej strany objektu.
Pre modeláciu budúceho stavu vplyvu imisií z automobilovej dopravy boli použité poskytnuté údaje
z výsledkov Dopravno - kapacitného posúdenia Polyfunkčný komplex Čerešne living (Čerešne 4),
DI CONSULT s.r.o., 06/2020.
Dopravno – kapacitné posúdenie uvažuje s príspevkom ďalších blízko lokalizovaných zámerov,
ktorých príprava časovo predstihuje zámer Čerešne 4 a ktoré sú t.č. definované konkrétnymi
funkciami, kapacitami a výsledkami ich vlastného kapacitného posúdenia. Týmito zámermi sú:

• Polyfunkčný komplex Polianky (Čerešne 1) s prevahou funkcie bývania;
• Rezidencia Harmincova (v juhovýchodnom sektore križovatky Harmincova – Pri Suchej Vydrici)
s prevahou funkcie bývania (Rezidencia Harmincova);
21oe00114 RS
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Metodika
Pre určenie emisných faktorov motorových vozidiel bol použitý PC program MEFA 13. Program
umožňuje výpočet emisií pre rôzne kategórie vozidiel (osobné, nákladné, autobusy), 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.
Pre potreby tejto štúdie bola vypočítaná emisia z tzv. líniového zdroja (celková emisia príslušného
úseku cesty), pričom daný líniový zdroj bol počítaný s nerozlíšením smeru jazdných prúdov.
Vstupné údaje pre jednotlivé úseky ciest
Dĺžka úseku cesty, sklon vozovky, rýchlosť jazdy, plynulosť jazdy, kategória vozidla (osobné,
ľahké nákladné, ťažké nákladné, autobusy), klimatické podmienky, vyťaženie nákladných vozidiel.
Priemerná rýchlosť (km/h) líniového zdroja bola stanovená primerane na základe maximálnych
dovolených rýchlostí na komunikácii s ohľadom na kategóriu vozidla a charakter príslušného úseku
komunikácie.
Pomer medzi typmi vozidiel je uvažovaný 90% osobné automobily a 10 % nákladné automobily.
Z toho nákladné automobily uvažujeme s pomerom ľahké (LDV) 45 %, ťažké (HDV) 45%,
autobusy (BUS) 10%. Tieto predpoklady platia pre cesty všeobecného typu s relatívne častým
výskytom nákladných vozidiel a autobusov. Pre cesty s pomerne nízkym výskytom nákladných
vozidiel a bez autobusov uvažujeme 99 % osobné vozidlá a 1% nákladné vozidlá, pričom nákladné
sú v pomere 0,5% ťažké a 0,5 % ľahké nákladné vozidlá. Sklon a plynulosť jazdy bola určovaná pre
každý líniový zdroj osobitne.
Vstupný parameter „výpočtový rok“ zahŕňa:
-určenie zastúpenia jednotlivých emisných tried, ktoré sú v platnosti EÚ
-vyjadruje zvyšovanie kvality pohonných hmôt v rámci súčasných a pripravovaných normatívnych
predpisov (napr. znižovanie síry v motorovej nafte)
-prihliada na proces starnutia katalytických konvertorov vozidiel,( neplatí pre konvenčných
automobilov bez katalyzátorov – množstvo emisií týchto vozidiel primárne závisí od ich
technického stavu pohonnej jednotky a výfukového systému
Vstupný parameter : skladba vozového parku“ definuje odhad vývoja dynamickej skladby
vozového parku medzi rokmi 1995 – 2040. Pri riešení úsekov ciest sme využili skladbu vozového
parku s názvom „Mestá a ostatné cesty“. Vyťaženie nákladných vozidiel uvažujeme na 50%.
Výpočet emisných faktorov bol v zmysle zadania vyhotovený pre nasledujúce znečisťujúce látky:
CO, PM10/2,5, NO2, a benzén.
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Výsledky výpočtu emisných faktorov
Vypočítané boli hodnoty v dvoch variantoch. Prvý variant reprezentuje štandardný prevádzkový
stav na cestnej komunikácii, tzn. plynulá jazda a štandardná rýchlosť v oboch smeroch
komunikácie. Druhý variant reprezentuje emisné faktory v špičkovej hodine, kedy je rýchlosť
podstatne nižšia a plynulosť jazdy výrazne horšia. Predpokladáme, že v špičkovej hodine prejde
riešeným úsekom cestnej komunikácie 10% celodenného počtu vozidiel.
Tabuľka 3: Emisné faktory za priemerné obdobie – výhľadový stav pre rok 2045
Emisné faktory líniových zdrojov v ročnom priemere [g/s/km]
úsek zdroja
K1-Harmincova
K2-Pod Čerešňami
K3- Polianky
K4- Pri Suchej Vydrici
K5
K6 Kaufland

CO
0,6763
0,0179
0,2249
0,0515
0,0905
0,1219

PM10
0,0136
0,0004
0,0044
0,0010
0,0018
0,0024

NO2
0,0129
0,0003
0,0042
0,0010
0,0017
0,0023

Benzén
0,0072
0,0002
0,0024
0,0006
0,0010
0,0013

PM2,5
0,0098
0,0003
0,0032
0,0007
0,0013
0,0017

SP_PM1
0
0,3237
0,0080
0,1010
0,0231
0,0406
0,0547

SP_PM2
5
0,0783
0,0019
0,0244
0,0056
0,0098
0,0132

Tabuľka 4: Emisné faktory v špičkovej hodine – výhľadový stav pre rok 2045
Emisné faktory líniových zdrojov v špičkovej hodine [g/s/km]
úsek zdroja
CO
PM10
NO2
Benzén
K1-Harmincova
6,6088
0,0703
0,0637
0,0414
K2-Pod Čerešňami
0,1390
0,0015
0,0015
0,0009
K3- Polianky
1,4635
0,0173
0,0168
0,0103
K4- Pri Suchej Vydrici
0,3351
0,0040
0,0039
0,0023
K5
0,5887
0,0070
0,0068
0,0041
K6 Kaufland
0,7934
0,0094
0,0091
0,0056

PM2,5
0,0542
0,0012
0,0131
0,0030
0,0052
0,0071

SP_PM10 SP_PM25
0,7768
0,1879
0,0193
0,0047
0,2424
0,0586
0,0555
0,0134
0,0975
0,0236
0,1314
0,0318

Z údajov bol následne vyhodnotený stav imisného zaťaženia v riešenom území po realizácii
navrhovaného projektu (kapitola 6). Grafický výstup z modelácie v softvéri CadnaA (DataKustik,
vers. 4.4.145) je uvedený v prílohe, kde je zahrnuté znečistenie ovzdušia z dopravy viď. Príloha
9.1 – 9.9.
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4.3 STATICKÁ DOPRAVA
Navrhovaná činnosť bude obsahovať celkovo 544 parkovacích stojísk, pričom 98 parkovacích
stojísk je navrhovaných pre Hotel Čerešne (35 PM na teréne a 63 PM v podzemnej garáži) a
398 parkovacích stojísk pre Polyfunkčný komplex Čerešne living (91 PM na teréne a 307 v
podzemnej garáži). V súvislosti s navrhovanou činnosťou bude vybudovaných 63 PM na
ploche parkoviska Polianky.
Celkový počet odstavných stojísk pre objekty Polyfunkčného komplexu Polianky(Čerešne 1) v
zmysle STN 73 6110/Z2 predstavuje 287 PM.
Celkový počet odstavných stojísk pre objekty Polyfunkčného komplexu Čerešne 2 (Čerešne 2)
v zmysle STN 73 6110/Z2 predstavuje 324 PM.
Celkový súhrnný počet odstavných stojísk pre Polyfunkčný komplex Čerešne 1,2,3,4 v zmysle
STN 73 6110/Z2 predstavuje 1 068 PM.
Podzemná garáž
Koeficient súčasnosti uvažujeme 1,0%. Prevádzku garáže v počte 17 hodín za deň. Priemernú
rýchlosť vozidiel 15 km/h. Pre výmenu vzduchu uvažujeme v zmysle STN 73 6058 150m3/h na
jedno vozidlo.
Predpokladáme, že garáže nebudú vykurované, preto teplota odpadového vzduchu vyfukovaná
z garáže bude uvažovaná konzervatívne ako teplotu okolia v zimnom období – uvažujeme 10°C.
Vo výpočtoch znečistenia ovzdušia a v grafickom výstupe (kap. 7, kap. 9, Príloha 9.1 – 9.9) bol
uvažovaný vplyv statickej dopravy navrhovanej činnosti spolu so statickou dopravou existujúcich
zámerov v riešenom území (Čerešne 1, Čerešne 2, Kaufland).
Z údajov bol následne vyhodnotený stav imisného zaťaženia v riešenom území po realizácii
navrhovaného projektu vrátane kumulatívneho vplyvu ostatných zdrojov v riešenom území.
Výsledky sú uvedené v kapitole 7.
Grafický výstup z modelácie v softvéri CadnaA (DataKustik, vers. 4.4.145) je uvedený v prílohe,
kde je zahrnuté znečistenie ovzdušia zo statickej dopravy viď. Príloha 9.1 až 9.9.
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Tab. 5 Emisné faktory bodových/plošných zdrojov v ročnom priemere [g/s]

úsek zdroja
Hotel Čerešne
(Čerešne3)
Čerešne 4 garáž - O
Čerešne 4 garáž -P
Čerešne 4 garáž -R
Čerešne 4 parkovisko
Južné parkovisko
Parkovisko Polianky
Čerešne 1 parkovisko
Čerešne 1
Čerešne 2
Kaufland parkovisko

CO

PM10

NO2

Benzén

PM2,5

0,0031
0,0007
0,0073
0,0073
0,0045
0,0016
0,0031
0,0050
0,0143
0,0157
0,0131

0,0000
0,0000
0,0001
0,0001
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0001
0,0001
0,0001

0,0000
0,0000
0,0001
0,0001
0,0000
0,0000
0,0000
0,0001
0,0001
0,0002
0,0001

0,0000
0,0000
0,0001
0,0001
0,0001
0,0000
0,0000
0,0001
0,0002
0,0002
0,0002

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0001
0,0001
0,0001

SP_PM10 SP_PM25
0,0004
0,0001
0,0010
0,0010
0,0006
0,0002
0,0004
0,0007
0,0020
0,0022
0,0018

0,0001
0,0000
0,0002
0,0002
0,0002
0,0001
0,0001
0,0002
0,0005
0,0005
0,0004

Tab. 6 Emisné faktory bodových/plošných zdrojov v špičkovej hodine [g/s]

úsek zdroja
Hotel Čerešne
(Čerešne3)
Čerešne 4 garáž - O
Čerešne 4 garáž -P
Čerešne 4 garáž -R
Čerešne 4 parkovisko
Južné parkovisko
Parkovisko Polianky
Čerešne 1 parkovisko
Čerešne 1
Čerešne 2
Kaufland parkovisko
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CO

PM10

NO2

Benzén

PM2,5

0,0419
0,0093
0,0970
0,0970
0,0605
0,0219
0,0419
0,0664
0,1907
0,2093
0,1748

0,0002
0,0000
0,0004
0,0004
0,0002
0,0001
0,0002
0,0002
0,0007
0,0008
0,0007

0,0002
0,0000
0,0005
0,0005
0,0003
0,0001
0,0002
0,0003
0,0009
0,0010
0,0008

0,0002
0,0001
0,0006
0,0006
0,0003
0,0001
0,0002
0,0004
0,0011
0,0012
0,0010

0,0001
0,0000
0,0003
0,0003
0,0002
0,0001
0,0001
0,0002
0,0005
0,0006
0,0005

SP_PM10 SP_PM25
0,0021
0,0005
0,0049
0,0049
0,0031
0,0011
0,0021
0,0034
0,0096
0,0106
0,0088

0,0005
0,0001
0,0012
0,0012
0,0007
0,0003
0,0005
0,0008
0,0023
0,0026
0,0021
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4.4 VYKUROVANIE
Navrhovaný objekt hotela bude zásobovaný teplom zo sústavy centralizovaného zásobovania
teplom (SCZT). Hlavný potrubný rozvod vykurovacej vody bude z miestnosti OST vedenej pod
stropom 1.PP. V rámci objektu je navrhovaná prípojka horúcovodu, ktorá bude napojená na
prekladaný horúcovodný rozvod 2x DN 150. Koncepcia vzduchotechniky bude podriadená
štandardu a funkcii navrhovanej činnosti, jej stavebnému riešeniu a v súlade s platnými
hygienickými požiadavkami.
Odovzdávacia stanica nepredstavuje zdroj znečistenia ovzdušia, preto nebude ani ďalej v štúdii
posudzovaná.
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6.

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.
Cieľom štúdie je vyhodnotenie znečistenia ovzdušia blízkeho okolia objektu. K tomu postačuje
výpočtová oblasť 400m x 260m 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
PM10 – častice s aerodynamickým priemerom menším ako 10 µm
PM2,5 – častice s aerodynamickým priemerom menším ako 2,5 µm

Pre jednotlivé látky sa vykresľuje distribúcia:
CO

- maximálne 8-hodinové koncentrácie

CO

- maximálne 1-hodinové koncentrácie

NO2

- maximálne 1-hodinové koncentrácie

NO2

- priemerné ročné koncentrácie

PM10

- maximálne 1-hodinové koncentrácie

PM10

- maximálne 24-hodinové koncentrácie

PM10

- priemerné ročné koncentrácie

PM2,5 - priemerné ročné koncentrácie
benzén - 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.
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7. VÝSLEDOK HODNOTENIA
Distribúcia najvyšších krátkodobých resp. priemerných ročných hodnôt koncentrácie CO, NO2 ,
PM10/PM2,5 benzénu v okolí objektu je uvedená v prílohe. Na mapách sú zobrazené hodnoty
koncentrácie znečisťujúcich látok po realizácii navrhovanej činnosti (príspevok navrhovanej
činnosti a celková imisná situácia v riešenej lokalite po realizácii navrhovanej činnosti), t.j. z týchto
výsledkov je možné vychádzať pri posúdení vplyvu projektu.
Tabuľka 7: Maximálne hodnoty koncentrácie ZL v predmetnom území
Imisný limit v zmysle
Vyhl.244/2016 Z.z.
[µg/m3]

Celková imisná situácia v
predmetnom území
[µg/m3]

CO - maximálny 8-hod. priemer

10000

800

CO - maximálny 1-hod. priemer

-

1000

NO2 - maximálna krátkodobá (1hod) koncentrácia

200

4

NO2 - priemerná ročná koncentrácia

40

0.2

benzén - priemerná ročná koncentrácia

5

0.2

PM10 - maximálna 1-hodinová koncentrácia

-

50

PM10 - maximálna 24-hodinová koncentrácia

50

30

PM10 - priemerná ročná koncentrácia

40

3

PM2,5 - priemerná ročná koncentrácia

20

1

Posudzovaná hodnota

Koncentrácia CO – maximálny 8hod. priemer – limitná hodnota koncentrácie tejto znečisťujúcej látky nie
je v predmetnom území prekročená.
Koncentrácia NO2 – maximálna krátkodobá (1hod) koncentrácia– limitná hodnota koncentrácie tejto
znečisťujúcej látky nie je v predmetnom území prekročená.
Koncentrácia NO2 – priemerná ročná koncentrácia – limitná hodnota koncentrácie tejto znečisťujúcej
látky nie je v predmetnom území prekročená.
Koncentrácia benzénu – priemerná ročná koncentrácia – limitná hodnota koncentrácie tejto
znečisťujúcej látky nie je v predmetnom území prekročená.
Koncentrácia PM10 – maximálna 24-hodinová koncentrácia – limitná hodnota koncentrácie tejto
znečisťujúcej látky nie je v predmetnom území prekročená.
Koncentrácia PM10 – priemerná ročná koncentrácia – limitná hodnota koncentrácie tejto znečisťujúcej
látky nie je v predmetnom území prekročená.
Koncentrácia PM2,5 – priemerná ročná koncentrácia – limitná hodnota koncentrácie tejto znečisťujúcej
látky nie je v predmetnom území prekročená.
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8. ZÁVER

Výsledky rozptylovej štúdie preukázali, že najvyššie hodnoty koncentrácií znečisťujúcich látok
vzhľadom na dotknuté prostredie pri najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových
podmienkach budú nižšie ako sú legislatívou stanovené limitné hodnoty.

V Bratislave dňa 22.7.2021

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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9.1 CO – maximálna 8-hodinová koncentrácia (µg/m3) – celková imisná situácia v území

9. PRÍLOHY
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9.2 CO – maximálna 1-hodinová koncentrácia (µg/m3) – celková imisná situácia v území
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9.3 NO2 – maximálna 1-hodinová koncentrácia (µg/m3) – celková imisná situácia v území
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9.4 NO2 – priemerná ročná koncentrácia (µg/m3) – celková imisná situácia v území
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9.5 PM10 – priemerná max. 1-hodinová koncentrácia (µg/m3) – celková imisná situácia v území

Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava
Oprávnená osoba : Ing. Jaroslav Hruškovič
č. osvedčenia 86/28102/2010-3.1

Strana 26 z 35

21oe00114 RS

9.6 PM10 – priemerná max. 24-hodinová koncentrácia (µg/m3) – celková imisná situácia v území
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9.7 PM10 – priemerná ročná koncentrácia (µg/m3) – celková imisná situácia v území
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9.8 PM2,5 – priemerná ročná koncentrácia (µg/m3) – celková imisná situácia v území
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9.9 Benzén – priemerná ročná koncentrácia (µg/m3) – celková imisná situácia v území
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