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Úvod. 
 
Podľa vyhlášky MŽP SR č. 356/2010 Z.z. o zdrojoch znečistenia ovzdušia je výrobňa asfal-

tových zmesí zaradená do kategórie 3.5.1. Obaľovne bitúmenových zmesí a miešarne bitúme-

nu s projektovanou kapacitou zmesi v t za hodinu > 80. Odporúčané vymedzenie kategórie 

zdroja: 

- výroba nekovových minerálnych produktov, 

- veľký zdroj znečistenia ovzdušia, 

- nový zdroj znečistenia ovzdušia. 

Riešená lokalita je situovaná na území Trenčianskeho kraja, v okrese Ilava, v južnej časti 

katastrálneho územia obce Ladce, v miestnej časti Tunežice. Navrhovaná činnosť bude 

umiestnená v existujúcom stavebnom areáli lomu Tunežice spoločnosti PK Doprastav, a.s. 

Stavba bude realizovaná na pozemku s parcelným č. 2071/1 (z hľadiska druhu pozemku ide 

o ostatné plochy mimo zastavaného územia obce). Povrch riešeného územia je rovinatý, 

tvorený areálovými spevnenými plochami a sčasti skládkou kameniva.  

Súčasný areál lomu Tunežice sa nachádza na úpätí masívu Kalište a je ohraničený 

severozápadne veľkoblokovými oráčinami, ostatnú časť areálu ohraničujú lesné porasty 

spomínaného masívu.  

Najbližšie obývané objekty od riešeného územia (zástavba rodinných domov) sú situované 

cca 300 m severozápadným smerom v miestnej časti obci Tunežice. 

Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie a prevádzkovanie obaľovacej súpravy značky 

TELTOMAT 120 v katastrálnom území obce Ladce v existujúcom stavebnom areáli lomu 

Tunežice spoločnosti PK Doprastav, a.s. V záujme navrhovateľa je výstavbou obaľovacej 

súpravy v existujúcom lome minimalizovať prevádzkové náklady na vstupné suroviny (kame-

nivo), čím dôjde k menšiemu zaťažovaniu životného prostredia. Obaľovacia súprava bude 

slúžiť pre výrobu asfaltových zmesí podľa stanovených receptúr, jej celkové vyprodukované 

množstvo bude vychádzať z potrieb konečných odberateľov.  

Hodnotený areál obaľovne asfaltových zmesí je dopravne napojený na existujúcu spevnenú 

asfaltovú obslužnú komunikáciu vedúcu do existujúceho stavebného areálu lomu Tunežice 

spoločnosti PK Doprastav, a.s.. Táto cesta je v obci Tunežice napojená priamo na štátnu ces-

tu I/61Ladce – Košeca, ktorá je v súčasnosti spolu s lomom Tunežice najväčším zdrojom 

znečistenia ovzdušia okolia posudzovanej výrobne asfaltových zmesí Tunežice. 
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Intenzita dopravy na ceste I/61 a na vjazde do areálu objektu je uvedená v tab. 1. 

 

Tab. 1: Intenzita dopravy na okolitých uliciach. 

       Intenzita dopravy [auto/24 h] 

2010 Po výstavbe objektu 

       
cesta 

Osobné Nákladné Osobné Nákladné 
I/61 3 780 2 176 3 800 2 265 

Vjazd do lomu, obslužná komunikácia 40 130 40 178 
Vjazd do areálu obaľovne - - 0 48 

 

Pri vypravovaní Rozptylovej štúdie boli využité podklady: 

- Základné údaje o navrhovanej činnosti, podklady EIA Tunežice, 

- Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technických opatrení na zabezpečenie 

ochrany pri prevádzke zdroja znečisťovania: Výroba asfaltových zmesí,  

- Technologický postup Teltomat 120, 

- Enviconsult, s.r.o.: Rozptylová štúdia pre lom Tunežice, 5. 9. 2011, 

- Situácia. 

- Protokol o  autorizovaném meření emisí č. 587/2005, Polička-Modřec, 

- Protokol o  autorizovaném meření emisí č. 2451/04, Řeporyje, 

- Protokol o  autorizovaném meření emisí č. 69a/2005, 69b/2005, Pardubice, 

- Protokol o  autorizovaném meření emisí č. 04174/2004, Rajhradice, 

- Protokol o  autorizovaném meření emisí č. E364/2003, Hněvotín, 

- Protokol o  autorizovaném meření emisí č. 2894/05, Huntířov, 

- Protokol o  autorizovaném meření emisí č. T/840/04/00, Kájov, 

- Protokol o  autorizovaném meření emisí č. T/266/03/01, Kájov, 

- Zkušební protokol č. 182/2002/Pp/48,  Sousedovice. 

 

Základné údaje o zdrojoch znečistenia ovzdušia 

Výroba asfaltových zmesí v obaľovacích súpravách patrí do oblasti priemyselnej výroby sta-

vebných látok. Výsledný produkt sa používa na zhotovovanie hutnených asfaltových vrstiev 

vozoviek pozemných komunikácií a iných dopravných plôch. Účelom investície je vybudova-

nie obaľovne asfaltových zmesí s ročnou kapacitou výroby obaľovaných zmesí 80 000 t/rok. 

Maximálna hodinová kapacita je 120 t.h-1. Týmto požiadavkám vyhovuje navrhovaná výrobňa 

Teltomat 120. 
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Podobné technologické zariadenia vyrábajú aj firmy Askom, Ermont, Benninghoven a ďalšie. 

Všetky uvedené typy obaľovní majú prakticky rovnaké parametre, vstupy a výstupy do život-

ného prostredia a sú pri porovnateľnej kapacite v podstate rovnaké. Na voľnej ploche bude 

osadené zariadenie novej obaľovne asfaltových zmesí s výkonnými látkovými filtrami. 

Asfaltová zmes vzniká spojením minerálnych materiálov stanovenej zrnitosti a určité-

ho množstva asfaltového pojiva. Ako minerálny materiál sa používa prírodné kamenivo (pie-

sok, štrk), drvené kamenivo a vápencová kamenná múčka (filer). Na výrobu zmesi sa používa 

polofúkaný asfalt. 

Technologický postup výroby 

Obaľovacia súprava na výrobu asfaltových zmesí TELTOMAT 120 pracuje plne automaticky 

tak, že na jednej strane vstupuje do výrobného procesu kamenivo, filer, asfalt a na strane vý-

stupu je hotová asfaltová zmes požadovaného druhu.  

Zariadenie obaľovacej súpravy TELTOMAT 120 pozostáva z nasledujúcich prevádzkových 

častí:  

§ vstupné dávkovanie kameniva, 

§ zariadenie pre sušenie a ohrev, 

§ odprašovanie, 

§ miešacia veža, 

§ filerové hospodárstvo, 

§ zásobník na zmes, integrovaný v miešacej veži, 

§ zásobovanie spojivom, 

§ elektrické príslušenstvo a mikroprocesorové riadenie. 

Vstupné dávkovanie kameniva – technologický postup začína postupným napĺňaním dávko-

vacích zariadení v podobe regulovateľných dávkovacích jednotiek jednotlivými frakciami 

drveného kameniva podľa zvolenej receptúry. Dávkovacie zariadenia v počte 8 ks sa skladajú 

z dávkovacieho lievika a nastaviteľného výstupného otvoru a z dávkovacieho pásu 

s pohonom. Zavážanie dávkovacieho zariadenia sa vykonáva kolesovým nakladačom z vrchu. 

Následne sa privádza kameninová zmes zbernými a podávacími pásmi do zariadenia na suše-

nie a ohrev (na zabránenie prieniku väčších kusov kameniva slúži vibračná mreža). Proces 

dávkovania jednotlivých frakcií kameniva je automatický a zabezpečuje proporcionálne zmie-

šanie jednotlivých frakcií.  
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Jednotlivé frakcie kameniva budú uložené voľne na spevnenej ploche v oddelených priesto-

roch vzájomne oddelenými betónovými stenami (grefami), aby sa zabránilo miešaniu jednotli-

vých frakcií. Pre potreby výroby asfaltových zmesí sa skladuje 8 frakcií drveného kameniva 

(frakcie, 2-5, 4-8, 8-11 andezit, 0-2, 0-4, 4-8, 8-16, 16-22 dolomit). Vápencová múčka sa 

skladuje v zásobníkoch, ktoré majú vežové usporiadanie. 

Sušenie a ohrev – zmes kameniva zo vstupného dávkovacieho systému sa suší v bubne pria-

mo vyhrievanom na teplotu potrebnú pre ďalšie spracovanie. Bubon pracuje protiprúdovým 

systémom, pri ktorom sa kameninová zmes pohybuje proti prúdu šírenia plameňa a spalín. 

Plnenie bubna sa bude vykonávať cez zavážací pás. Bubnová rúra bude sklonená k výstupu, 

otáčavý pohyb bude zabezpečený pomocou poháňanej vodiacej kladky. Zdvihové 

a dopravníkové jednotky zabezpečujú uvoľnenie a pohyb kameniva troma zónami - predhrie-

vacou, odparovacou a zahrievacou až po bubnovú výpusť. Systém lopatiek zase zaisťuje ve-

die kameniva v zohrievacej oblasti okolo plameňa, aby sa nerušilo vyhorenie plameňa.  

Sušiaci výkon bubna závisí od vstupnej vlhkosti kameniva. Výkon horáka typ APH – M – 90 

PZ je 8,5 MW, palivom je zemný plyn s maximálnou spotrebou 1 140 m3.h-1. Kamenivo sa 

zohrieva na 180 °C. Prúdenie horúceho vzduchu cez sušiareň bude zabezpečené radiálnym 

vysokotlakovým ventilátorom. Bubon bude proti tepelným stratám izolovaný.  

Odprašovanie – v procese sušenia dochádza k značnej tvorbe kamenného prachu, ktorý bude 

strhávaný ťahom sekundárneho ventilátora do filtračného zariadenia so zabudovaným predse-

parátorom. Filtračné zariadenie bude mať predradený hrubý odlučovač na odlúčenie hrubého 

prachu, ktorý tvorí sací nástavec ako protivírivá komora. Čistenie jemného prachu budú zais-

ťovať plošné filtre. Vyčistený horúci vzduch sa bude rozptyľovať do ovzdušia pomocou 13 m 

oceľového komína (priemer 1,0 m). Firmou garantovaný maximálny obsah tuhých látok vo 

vyčistenom plyne je 20 mg.m-3.  

Čistenie textilných hadíc od zachyteného prachu bude zabezpečený automaticky pomocou 

rotujúcich vzduchových trysiek. Strasený prach sa potom dostáva elevátorom do zásobníka 

vlastného fillera (tzv. EF plnivo), ktorý je možné použiť spätne do bitumenovej zmesi. Vá-

pencová múčka (cudzí filler) sa bude plní do zásobníkov s vežovým usporiadaním, t.j. sú na 

sebe. 

Následne je vysušené kamenivo na konci bubnovej sušiarne korčekovým horúcim elevátorom 

vynesené do hornej časti miešacej veže. 

Miešacia veža - vysušené kamenivo v hornej časti miešacej veže bude prechádzať cez vibrač-

nú triediacu jednotku, kde sa kamenivo triedi pri teplote max. 180 °C na 6 frakcií zrnitosti 0-
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2, 2-4, 4-8, 8-11, 11-16, 16-22) a vytriedené sa potom hromadí v jednotlivých komorách 

zásobníka horúceho kameniva (celkom 6 + tzv. by pass 1 ks). Každý zásobník bude vybavený 

teplomerom na kontrolu teploty a sledovaním hladiny náplne kameniva. Samostatnými váha-

mi kameniva, horúceho vzduchu a filleru sa presne nadávkujú jednotlivé komponenty asfalto-

vej zmesi do miešacej jednotky. 

Do miešacej veže sa pridáva vláknitý granulát zo zásobníka, ktorý sa zaváža big-bagmi. Do-

pravná trasa granulátu sa skladá z ventilátora, turniketu s podávaciu tryskou, potrubia 

s cyklónom na oddelenie vzduchu od granulátu, nádoby na váženie s komorami a sklzom do 

miešačky.  

Zásobovanie spojivom – zahrňuje jeho skladovanie vrátane udržovania potrebnej teploty pre 

spracovanie a transport do miešania. Nádrže budú vyhrievané nepriamo pomocou teplonos-

ného média, ktoré budú vyhrievané pomocou plynového horáka na zemný plyn a vykúrený 

olej bude následne prúdiť – cirkulovať (obeh) potrubím vedením v spodnej časti nádrží (sú-

časťou nádrží bude odvzdušňovacie potrubie). Na ohrev asfaltu budú využité 2 ks plynových 

horákov, typ APH 04 PZ s výkonom 350 kW a spotrebou zemného plynu 41 m3.h-1. Výška 

komína je 5 m, priemer koruny komína  je 420/220 mm, výstupná rýchlosť spalín 1,2 m.s-1. 

Na nepriamy ohrev modifikovaného asfaltu budú slúžiť 3 ks plynových horákov, typ APH 04 

PZ s výkonom 350 kW a spotrebou zemného plynu 41 m3.h-1. Výška komína je 5 m, priemer 

koruny komína  je 420/220 mm, výstupná rýchlosť spalín 1,2 m.s-1. 

Filerové hospodárstvo - fillerové hospodárstvo sa skladá z dvoch častí. Ide o vlastné plnivo 

získané pri procese sušenia, ktoré sa cez filtračné odprašovanie privádza závitovkovým do-

pravníkom a elevátorom najprv do zásobníka v miešacej veži a z toho sa podľa potreby váhy 

plniva odoberá. Prebytočné plnivo sa bude ukladať v zásobníku vlastného plniva a podľa po-

treby sa pridáva do obehu.  

Ďalšie je dodané cudzie plnivo, ktoré bude dovážané cisternovým vozidlom (napĺňať sa bude 

pneumaticky do zásobníka na cudzie plnivo).  

Zásobník na zmes – počas miešania zmesi sa musí kamenivo dokonale obaliť asfaltom. Táto 

doba trvá približne 40 s a po jej uplynutí sa zmes vysype cez posuvný lievik (elektrický ohrev) 

do zásobníka na zmes, ktorý je integrovaný z miešacou vežou. Zásobník slúži na ukladanie 

hotovej zmesi a na nakladanie do vozidla, má k dispozícii dve komory, je tepelne izolovaný a 

plní funkciu vyrovnávacej kapacity medzi nepravidelným odberom hotovej zmesi veľkokapa-

citnými návesmi a pravidelným prerušovaným taktom výroby asfaltovej zmesi v podstatne 
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menšom miešacom zariadení. Nakladanie do vozidiel bude prebiehať buď posuvným lievikom 

alebo pojazdným korčekom.  

Podchodová výška zásobníka v časti výpustného otvoru bude 4,3 m, čo umožňuje dávkova-

nie hotovej zmesi do oplechovanej korby prepravných vozidiel. Skutočné množstvo expedo-

vanej zmesi ako aj prijatých surovín sa bude zisťovať vážením na váhe na výstupe z areálu 

(bude využívaná existujúca v areáli lomu spoločnosti PK Doprastav, a.s.). 

Elektrické príslušenstvo a mikroprocesorové riadenie - prevádzka celej výrobne je riadená 

mikroprocesorom, umožňuje riadenie a vizualizáciu celého procesu, archiváciu receptúr, pa-

rametrov zariadenia, výrobných a prevádzkových údajov.  

 

Podtlak v bubne nedovolí žiadny únik prachu do ovzdušia. Prach a spaliny sú zo sušiaceho 

bubna odsávané odťahovým ventilátorom (objemový prietok odpadového plynu - 49 000 

m3/h) do filtračného odprašovacieho zariadenia typ GARANT (max. znečistenie čistého 

vzduchu - 20 mg/m3), ktoré slúži k odstraňovaniu tuhých znečišťujúcich látok z odsávanej 

vzdušiny. Jedná se o tkaninový filter s regeneráciou tlakovým vzduchom. Teplotu plynov 

vo vstupnej časti filtra umožňuje neustále kontrolovať teplotná sonda na spájacom plášti 

na vstupe do filtra s rýchlou odpoveďou, prepojená na poistku proti prehriatiu filtra. Sonda je 

napojená na bezpečnostné zariadenie, ktoré slúži na signalizáciu prílišného prehriatia filtra. 

Filter je vybavený systémom na odlučovanie pomocou atmosferického tlaku. Nepretržité od-

deľovanie jednej komory rukávca a jeho stláčanie zabezpečuje vyčistenie rukávcov tak, že 

dochádza k ich nafukovaniu, čím sa odlepia prachové častice a opadajú do násypky, umies-

tnenej pod filtrom. Toto pravidelné odlučovanie umožňuje uchovať časť fileru, ktorý sa 

takto môže vrátiť do výrobného procesu a do receptúry, s tým, že netreba zabudnúť, že 

tento filer už čiastočne prešiel sušením. Garantované prachové emisie pri výstupe 

z komína sú nižšie ako 20 mg.Nm-3 (17 % O2). Za filtrom je osadený odťahový ventilátor 

s komínom. Potrubie zaprášeného vzduchu bude izolované. Vyčistený vzduch je z filtra odsá-

vaný ventilátorom do komína s výškou 13,0 m, priemerom koruny 1,0 m a výstupnou rýchlo-

sťou spalín 11,9 m.s-1. Hmotnostný tok TZL za filtrom pri dodržaní emisie pod 20 mg.Nm-3 

bude 0,98 kg.h-1. 

Nároky na dopravu počas prevádzky 

Počas prevádzky budú do výrobne asfaltových zmesí dovážané vozidlami vstupné suroviny 

potrebné pre prevádzku a vyvážané vyrobené živičné zmesi.  
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Celkové potrebné množstvo dovážanej hlavnej vstupnej suroviny (kamenivo) do výrobne 

asfaltových zmesí bude predstavovať cca 50 % z celkovej ročnej výroby, (cca 40 000 t) na-

koľko hlavná surovina bude využívaná z existujúceho lomu Tunežice. Ostatné kamenivo sa 

bude dovážať, pôjde hlavne o andezit – dovoz bude z lomu Kamenec pod Vtáčnikom. Na 

dovoz vstupného bitúmenu (asfaltu) pripadá približne 4 400 t za rok. Odvážaných bude cca 

80 000 t za rok nakoľko celkové množstvo vyrobeného materiálu (živičnej zmesi) predstavu-

je približne tú istú hodnotu ako množstvo vstupujúceho materiálu do výrobného procesu. 

Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa predpokladá zvýšenie dopravy zo súčasného areálu, 

ktorá bude závisieť od množstva vyprodukovanej živičnej zmesi pre koncového odberateľa.  

Nárast intenzity dopravy v súvislosti s prevádzkou obaľovne súvisí s dopravou materiálových 

vstupov (kamenivo, filer, asfalt) a prepravou hotovej živičnej zmesi na miesto spotreby.  

Pri výpočte intenzity dopravy bola do úvahy zobraná skutočnosť, že cca 50 % vstupného 

kameniva bude použitého z existujúceho lomu Tunežice a 30 % vyrobenej hotovej zmesi sa 

bude odvážať vodidlami, ktoré budú privážať ostatné kamenivo. Zbytok obaľovanej zmesi sa 

bude odvážať 80 % ťahačmi s nosnosťou 30 t a 20 % vyklápačkami s nosnosťou 12 t. Rov-

nakým spôsobom sú rozdelené nákladné automobily aj pri dovoze materiálu.  

Celkom, pri ročnej produkcii 80 000 ton, sa jedná približne o 4 800 vozidiel ročne. Ak túto 

dopravu vztiahneme na 200 dní prevádzky v roku, v priebehu mesiacov marec - november, 

jedná sa o 48 prejazdov vozidiel za deň čo predstavuje celkovo nárast o 24 vozidiel denne 

z existujúceho areálu lomu. Teda celková intenzita dopravy z areálu lomu (súčasná + navrho-

vaná) bude prestavovať 89 vozidiel denne, t.j. 178 prejazdov za deň. Pri dovoze vstupných 

materiálov a odvoze vyrobeného materiálu (živičnej zmesi) sa predpokladá smerovanie do-

pravy 50 % v smere na Žilinu a 50 % v smere na Ilavu.  
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Emisné pomery 

Pre výpočet emisie znečisťujúcich látok z obaľovne boli využité emisné faktory uvedené vo 

Vestníku MŽP SR, Ročník XVI, 2008, čiastka 5.ročník IV, 1996, čiastka 6 – tab. 2. Ako je 

z ta. 2 vidieť namerané emisné faktory okrem SO2 sú značne nižšie ako boli použité podľa 

Vestníku MŽP SR. 

V tab. 2 sú tiež uvedené vypočítané emisné faktory pre jednotlivé znečisťujúce látky na zrov-

nateľných obaľovniach asfaltových zmesí, vybudovaných v Poličke-Modřeci, Řeporyjoch, 

Pardubiciach, Rajhrajdiciach, v Hněvotíne, v Huntířove, v Sousedoviciach a v Kájove.  

Na základe emisných faktorov podľa Vestníku MŽP SR sa stanovili hmotnostné toky znečis-

ťujúcich látok pre obaľovňu bitumenových zmesí v Tunežiciach – tab 3. 

Nebola uvažovaná možnosť emisie polycyklických aromatických uhľovodíkov - PAU. Podľa 

údajov výrobcu z technológie vyplýva, že PAU sa do ovzdušia počas procesu výroby zmesi 

neuvoľňujú, nakoľko sa tento proces deje v uzavretom priestore. Proces výroby asfaltu – 

kamenivo sa suší v bubne pri teplote 180 – 200 0C, pri doplnení živičnej zmesi (asfaltu) má 

zmes maximálnu teplotu 175 0C (v opačnom prípade by sa asfalt znehodnotil). Teplota 

175 0C je taktiež pracovnou teplotou pri nakládke zmesi na auto. To znamená, že sa počas 

procesu výroby neuvoľňujú karcinogénne látky, nakoľko je technológia nastavená tak, aby 

neprekročila teplotu 180 0C.  

 
Tab. 2: Emisné faktory znečisťujúcich látok z existujúcich obaľovní 
 

Emisný faktor [g.t-1]  
obaľovňa 

 
Max. výkon 

[t.h-1]  TZL SO2 NOx CO 
Hněvotín 120 0,825 - - - 

Rajhradice 160 0,294 - 3,988 14,688 
Pardubice 160 0,069 6,250 16,875 26,250 
Řeporyje 200 4,250 - - - 
Huntířov 120 0,775 - - - 
Polička 100 1,920 - - - 

Sousedovice 80 3,525 - - - 
Kájov 60 2,883 - 0,317 0,300 

Priemer 125 1,818 6,250 7,060 13,746 
Vestník MŽP 120 7,0 0,1 15,0 170,0 
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Tab. 3: Hmotnostný tok znečisťujúcich látok z obaľovne 

           Zdroj   Znečisťujúca 

        látka 

Emisný limit 

  [mg.m-3] 

Emisia  

[mg.m-3] 

Hmotnostný tok 

[kg.h-1] 

Ohrev asfaltu  CO 
 NOx 
 TOC 

100 
200 
* 

35,1 
86,8 
5,4 

0,0144 
0,0356 
0,0022 

Sušiaci bubon  CO 
 NOx 
 SO2 
  TZL 
   TOC 

500 
* 
* 
30 
50 

416,3 
36,7 
0,2 
17,1 
41,6 

20,4000 
1,8000 
0,0120 
0,8400 
2,0400 

 

Emisia znečisťujúcich látok nameraná na jednotlivých obaľovniach a určená na základe  emis-

ných faktorov korešpondujú. 

 

Výpočet minimálnej výšky komína 

Odpadové plyny zo zdroja znečisťujúcich látok je potrebné odvádzať tak, aby bol umožnený 

ich nerušený transport voľným prúdením, s cieľom zabezpečiť taký rozptyl emitovaných zne-

čisťujúcich látok, aby nebol prekročený ich imisný limit v ovzduší. Základná minimálna výška 

komína sa určuje na základe hmotnostného toku a koeficientu S. V prípade, ak je jedným 

komínom vypúšťaných viac druhov znečisťujúcich látok, určí sa minimálna výška komína 

podľa najväčšej z výšok, počítaných pre jednotlivé znečisťujúce látky. Základná minimálna 

výška komína pre znečisťujúce látky z objektu je uvedená v tab. 4. 

 

Tab. 4: Základná minimálna výška komína pre jednotlivé znečisťujúce látky 
 

Znečisťujúca látka Emisia [kg.h-1] Koef.S [mg.m-3] Min.výška [m] 

TZL 0,8400 0,5 4,0 

SO2 0,0120 0,5 4,0 

NO2 1,8000 0,2 12,6 

CO 24,4000 10,0 4,0 

          

Projektovaná výška komína 13,0 m vyhovuje.  
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Meteorologické podmienky 

Veterná ružica pre danú lokalitu (met. stanica Beluša) je uvedená v tab. 5. 
 

Tab. 5: Veterná ružica  

Početnosť smerov vetra [%] Priemerná rých-
losť [m.s-1] N NE E SE S SW W NW Calm 

2,0 11,6 21,4 13,6 2,6 10,4 14,5 7,8 3,2 14,9 
     

Metóda výpočtu. 

Pri vypracovaní rozptylovej štúdie sa vychádzalo z legislatívnych noriem: 

       - Zákon č. 24/2006 Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

         -  Zákon č. 137/2010 Z.z., o ovzduší, 

         - Vyhláška č. 356/2010 Z.z.,  

    -  Vyhláška č. 360/2010 Z.z. o kvalite ovzdušia. 

         -  Vestník MŽP SR, Ročník XVI, 2008, čiastka 5. 

Pri spracovaní štúdie bola využitá celoštátna metodika pre výpočet znečistenia ovzdušia zo 

stacionárnych zdrojov a metodika pre výpočet znečistenia ovzdušia z automobilovej dopravy. 

Hlavným cieľom štúdie je vyhodnotenie  znečistenia ovzdušia blízkeho i širšieho okolia oba-

ľovne. K tomu je potrebná výpočtová oblasť 1500 m x 1500 m s krokom 30 m v oboch sme-

roch. Hodnotí sa vplyv znečisťujúcich látok, vznikajúcich v procese obaľovania bitúmeno-

vých zmesí a nachádzajúcich sa vo výfukových plynoch áut: 

- CO   - oxid uhoľnatý, 

- NOx  - suma oxidov dusíka ako NO2, oxid dusičitý, 

- SO2  -  oxid síričitý, 

- VOC - prchavé organické zlúčeniny, 

- TZL  -  tuhé znečisťujúce látky(PM10), 

- TOC  - organické plyny a pary vyjadrené ako celkový organický uhlík. 

Pre všetky znečisťujúce látky sa počíta a  vykresľuje sa distribúcia najvyššej možnej krátko-

dobej a priemernej ročnej koncentrácie. Maximálne možná krátkodobá koncentrácia znečis-

ťujúcich látok sa počíta pre najnepriaznivejšie meteorologické rozptylové podmienky, pri 

ktorých je dopad daného zdroja na znečistenia ovzdušia jeho okolia najvyšší. V danom prípa-

de pre obaľovňu je to mestský rozptylový režim, 3. mierne labilná kategória stability, kritická 
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rýchlosť vetra 1,0 m.s-1. Pre dopravu je to 5. najstabilnejšia kategória stability, a špičková 

hodina. Počet áut v špičkovej hodine sa rovná 10 % celodenného počtu áut. 

 

Výsledok hodnotenia 

Výrobňa asfaltových zmesí 

Príspevok objektu k maximálnym krátkodobým hodnotám koncentrácie CO, NO2, VOC, 

SO2, PM10 a TOC je uvedená na obrázkoch 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Príspevok objektu k priemerným 

ročným koncentráciám CO, NO2, VOC, PM10 a TOC je uvedená na obrázkoch  7, 8, 9, 10 a 

11.  

Lom Tunežice 

Distribúcia maximálnych krátkodobých hodnôt koncentrácie CO, NO2, VOC a, PM10 je uve-

dená na obrázkoch 12, 13, 14 a 15. Distribúcia priemerných ročných koncentrácií CO, NO2, 

VOC, PM10 a TOC je uvedená na obrázkoch  16, 17, 18 a 19.  

 
Súčasný stav – cesta I/61 

Distribúcia maximálnych krátkodobých hodnôt koncentrácie CO, NO2 a VOC je uvedená na 

obrázkoch 20, 21 a 22. Distribúcia priemerných ročných koncentrácií CO, NO2 a VOC je 

uvedená na obrázkoch  23, 24 a 25.  

Na obrázkoch je schematicky vyznačený areál obaľovne, cesta I/61, cesta do lomu a prístu-

pová cesta do areálu objektu. Areál obytnej zástavby zástavby v Tunežiciach a Nozdroviciach 

a areál lomu Tunežice je vyznačený prerušovanou čiarou. Krížikom je vyznačená poloha ko-

mínov objektu.  

V tab. 6  sú uvedené najvyššie hodnoty koncentrácií CO, NO2, VOC, PM10, SO2 a TOC na 

fasáde najexponovanejšej obytnej zástavby v Tunežiciach. 

Pre porovnanie sú v tabuľke uvedené tiež krátkodobé a dlhodobé limitné hodnoty LH1h a LHr 

podľa vyhlášky č. 360/2010 Z.z. o kvalite ovzdušia. Ak nie sú stanovené limitné hodnoty, sú 

uvedené tzv. koeficienty S. Štandardne sú vypočítané 1 hodinové priemery krátkodobej kon-

centrácie znečisťujúcich látok. Keď chceme 1 hodinové priemery koncentrácie CO, 

resp. TZL prepočítať na 8-, resp. 24-hodinové priemery, musíme ich vynásobiť koeficientom 

0,66 resp. 0,53. Okrem toho prepočet TZL na PM10 sa robí tak, že vypočítanú koncentráciu 

vynásobíme koeficientom 0,8. Koncentrácie CO, resp. PM10 v tab. 6 i na obrázkoch 1, 5, 11 a 

20 sú prepočítané na 8- resp. 24-hodinové priemery. 
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Tab. 6: Súčasná priemerná ročná koncentrácia CO, NO2, PM10 a VOC v mieste objektu 

z dopravy(DOP), z lomu Tunežice(LOM) a príspevok objektu(OBAĽ) k najvyššej priemernej 

ročnej a maximálnej krátkodobej koncentrácii CO, NO2, VOC, PM10, SO2 a TOC na fasáde 

najexponovanejšej obytnej zástavby v Tunežiciach. 

                  Koncentrácia [µg.m-3] 

Priemerná ročná Krátkodobá         
Znečisťu-

júca 
látka DOP LOM OBAĽ DOP LOM OBAĽ 

LHr 
[µg.m-3] 

     LH1h 
[µg.m-3] 

CO 15,0 0,6 4,0 40,0 7,0 45,0 * 10 000** 
NO2 1,5 0,1 0,1 2,0 1,0 1,5 40 200 
SO2 - - 0,0 - - <0,1 * 350 
VOC 5,0 0,2 0,1 7,0 2,0 2,0 * * 
PM10 - <0,1 0,5 - 7,0 6,0 40 50*** 
TOC - - 1,5 - - 7,0 * * 

 * nie je stanovený, **8 hodinový priemer, ***denný priemer 

           

      Záver 

           Vybudovanie Obaľovne asfaltu v lokalite Tunežice bude mať len malý vplyv na kvalitu 

ovzdušia blízkeho okolia objektu. Obaľovňa sa najviac prejaví na znečistení ovzdušia pra-

chom. Najvyššia hodnota koncentrácie PM10 na fasáde obytnej zástavby v Tunežiciach bude 

6,0 µg.m-3, čo je 12 % limitnej hodnoty. Kumulatívny vplyv obaľovne a lomu zvýši koncen-

tráciu na 13 µg.m-3, čo je 26 % limitnej hodnoty. Koncentrácie CO, NO2, VOC, TOC a SO2 

budú výrazne nižšie ako sú ich limitné hodnoty a budú sa pohybovať pod úrovňou pozaďo-

vých koncentrácií.  

Predmet posudzovania ”Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice“ s p ĺ ň a   požiadavky 

a podmienky, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia. Na základe 

predchádzajúceho hodnotenia d o p o r u č u j e m, aby bol pre projekt vydaný súhlas na 

územné rozhodnutie. 
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Obr. 1: Príspevok objektu k krátkodobej koncentrácie CO [µg.m-3] 
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Obr. 2: Príspevok objektu k krátkodobej koncentrácie NO2 [µg.m-3] 
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Obr. 3: Príspevok objektu k krátkodobej koncentrácie VOC [µg.m-3] 
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Obr. 4: Príspevok objektu k krátkodobej koncentrácie PM10 [µg.m-3] 

 



  

 20  

 

Obr. 5: Príspevok objektu k krátkodobej koncentrácie SO2[µg.m-3] 
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Obr. 6: Príspevok objektu k krátkodobej koncentrácie TOC[µg.m-3] 
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Obr. 7: Príspevok objektu k priemernej ročnej koncentrácie CO [µg.m-3] 
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Obr. 8: Príspevok objektu k priemernej ročnej koncentrácie NO2 [µg.m-3] 
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Obr. 9 Príspevok objektu k priemernej ročnej koncentrácie VOC [µg.m-3] 
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Obr. 10 Príspevok objektu k priemernej ročnej koncentrácie PM10 [µg.m-3] 
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Obr. 11: Príspevok objektu k priemernej ročnej koncentrácie TOC [µg.m-3] 
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Obr. 12: Distribúcia krátkodobej koncentrácie CO [µg.m-3], kameňolom 
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Obr. 13: Distribúcia krátkodobej koncentrácie NO2 [µg.m-3], kameňolom 
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Obr. 14: Distribúcia krátkodobej koncentrácie VOC [µg.m-3], kameňolom 
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Obr. 15: Distribúcia krátkodobej koncentrácie PM10 [µg.m-3], kameňolom 
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Obr. 16: Distribúcia priemernej ročnej koncentrácie CO [µg.m-3], kameňolom 
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Obr. 17: Distribúcia priemernej ročnej koncentrácie NO2 [µg.m-3], kameňolom 
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Obr. 18 Distribúcia priemernej ročnej koncentrácie VOC [µg.m-3], kameňolom 
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Obr. 19 Distribúcia priemernej ročnej koncentrácie PM10[µg.m-3], kameňolom 
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Obr. 20: Distribúcia krátkodobej koncentrácie CO [µg.m-3], súčasný stav 
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Obr. 21: Distribúcia krátkodobej koncentrácie NO2 [µg.m-3], súčasný stav 
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Obr. 22: Distribúcia krátkodobej koncentrácie VOC [µg.m-3], súčasný stav 
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Obr. 23: Distribúcia priemernej ročnej koncentrácie CO [µg.m-3], súčasný stav 
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Obr. 24: Distribúcia priemernej ročnej koncentrácie NO2 [µg.m-3], súčasný stav 
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      Obr. 25: Distribúcia priemernej ročnej koncentrácie VOC [µg.m-3], súčasný stav 

 


