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ODBORNÝ POSUDEK Č. 0515 
Petr Kukla – PAKK 

  

1 Identifikační údaje zpracovatele 
 

ODOUR, s.r.o. 

Ing. Petra Auterská, CSc. 

Dr. Janského 953 

252 28 Černošice 

 

IČO: 25 73 40 41 

Osvědčení o autorizaci dle MŽP posudky č.j. 370a/820/09 75328/ENV/10, viz příloha 1  

 

tel.: 602 17 67 10  

tel./fax.: 251 640 830   

e-mail: info@odour.cz 

www: odour.cz 

 

Studie využívá dat a informací o technologii dodaných objednatelem. Posuzovatel neručí za nesoulad se 

skutečným stavem, který se liší od dodaných podkladů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, 10.11.2015 

 

Texty uvedené v této studii se týkají pouze posuzovaných, popř. zkoušených předmětů a bez dalšího písemného svolení posuzovatele 

se nesmí studie reprodukovat jinak, než celý. Změny a doplňky mohou být provedeny pouze společností, která dokument vystavila. 
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2 Identifikační údaje provozovatele 

Identifikační údaje vlastníka: 

Petr Kukla 

V Údolí 40/11 

165 00 Praha 6 

IČ: 138 207 29 

  

Identifikační údaje provozovatele: 

Petr Kukla 

V Údolí 40/11, 

165 00 Praha 6 

IČ: 138 207 29 

 

Statutární zástupci 

Jednatel:  Petr Kukla  

Telefonní číslo: +420 777 027 200 

 

Osoba odpovědná za provoz: Petr Kukla 

Telefonní číslo: +420 777 027 200 

 

3 Úvod 

3.1 Určení a cíle posudku 

Odborný posudek podle § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění byl 

zpracován na základě objednávky spol. Petr Kukla – PAKK, V údolí 40/11, Praha 6,  IČ: 13820729 o 

odborné posouzení provozu technologie pro povolení zdroje kompostárna dle zákona o ochraně ovzduší č. 

201/2012 Sb. Jedná se o povolení zdroje podle souběžného územního a stavebního povolení stavby. 

Kompostárna není vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší: Příloha č. 2 k zákonu č. 

201/2012 Sb."2.3. Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o projektované kapacitě rovné 

nebo větší než 10 tun na jednu zakládku nebo větší než 150 tun zpracovaného odpadu ročně  jsou zařazeny 

mezi nevyjmenované zdroje znečišt'ování ovzduší. 

Zdrojem znečištění ovzduší mohou být pachové emise, které vznikají ve výrobním procesu při 

kompostování. 

Vztah k dalším právním předpisům 

 Stavba je posuzována podle Zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 

zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve smyslu pozdějších a souvisejících zákonů.). 

 Vyhláška MŽP č. 415/2012 Sb. 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

 Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného 

původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě. 

3.2 Podklady odborného posudku 

 C1 - situace širších vztahů 

 C2 - situace_ortofomapa 
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 C3 - SITUACE - ÚZEMNÍ PLÁN 

 D 1.1.1 - půdorys plochy kompostárny s využitím 

 Vyjádření MZP Kompostárna Suchdol 

 Kompostárna- prac. plán s využitím ploch 2.pdf 

 Popis řešení kompostárny.docx 

 Provozní řád PAKK - 10-2015.docx 

 Zákon o Ovzduší č. 201/2012 Sb. 

 Vyhláška MŽP č. 415/2012 Sb. 

 Databáze a pracovní materiály posuzovatele 

 REFERENČNÍ DOKUMENT O NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍCH PRO 

"BĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A ODPADNÍCH PLYNŮ V CHEMICKÉM 

PRŮMYSLU" Referenční dokument z roku 2002 je zpracován v souladu se Směrnicí Rady 

96/61/EC  

 Zahraniční a česká rešerše problematiky 

3.3 Identifikace zdroje 

 Název zdroje:  Kompostárna na pozemku p.č,.2217/11 Ke Kozím hřbetům 431/11, k.ú.Suchdol 

 Místo stavby :  ul. Ke Kozím hřbetům 431/11, č.parc. 221/711, k.ú. Suchdol 

 lnvestor :  Petr Kukla, V Údolí 40111,165 00 Praha - Suchdol 

 Projektant : lng. Miroslav Zimmer (0212014) 

 

4 Popis zdroje znečišťování 

4.1 Popis areálu 

4.1.1 Popis šetření na místě 

Obrázek 1 Umístění zdroje 
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4.1.2 Popis projektové dokumentace 

Jedná se o výstavbu zařízení na zpracování bioodpadů (kompostárna) v k.ú. Suchdol na pozemku č. parc. 

2217/1. Zpracován bude zelený odpad z vlastního pozemku a odpad z obecní zeleně a zahrad nepřekračující 

množství 150 tun/rok. Pro provoz zařízení budou využity stávající prostory 2 hal a zpevněné plochy v okolí 

těchto objektů. Tyto zpevněné plochy budou nadále rozšířeny položením panelů o plochu 900 m2. Současně 

zde budou umístěny uzavřené kontejnery (tzv. bioreaktory) pro zpracování zeleného odpadu v době 

nepříznivých klimatických podmínek. 

Předložená projektová dokumentace řeší zřízení kompostárny pro zpracování biologicky rozložitelných 

odpadů. Bude se zejména jednat o vlastní zelený odpad z pozemku 2217, z obecní zeleně a okolních zahrad 

v k.ú. Suchdol; pro provoz zařízení budou využity stávající technické a skladovací prostory dvou hal a 

stávající zpevněná plocha z betonových panelů kolem těchto budov stávající zpevněná plocha z panelů 

kolem budov bude v prostoru mezi halami rozšířena o plochu 30 x 30 m rovněž z betonových panelů, která 

bude sloužit jako účelová, komunikace pro shromažďování, třídění odpadu před zpracováním, drcení, 

prosévání a kompostování v pásových hromadách; současná příjezdová cesta je z ulice Ke Kozím hřbetům, 

na kterou je napojena vnitřní účelová komunikace tvořená cihelným recyklátem a štěrkem. 

4.2 Popis technologie 

Zařízení - kompostárna bude sloužit ke zpracování odpadů z ploch veřejné zeleně a zahrad v množství 

nepřekračujícím 150 tun/rok. Pro provoz zařízení bude využita část pozemku 2217/1, Ke Kozím hřbetům 

431/11, k.ú. Suchdol, stávající zpevněné plochy z betonových panelů a účelové komunikace tvořené 

cihelným recyklátem. Současná příjezdová cesta je z ulice Ke Kozím hřbetům, na kterou je napojená vnitřní 

účelová komunikace. Hlavní obslužná trasa pro vozidla zajišťující provoz je navržena cestou napojenou na 

ul. Dvorská na pozemcích 2216/1, 2307/3 a 2307/2. Stavební úpravy polní cesty spočívají v položení 

geotextilie, stavebního recyklátu frakce 63 mm v tloušťce 25 cm a stavebního recyklátu frakce 8 - 32 mm 

v tloušťce 15 cm. 

4.3 Popis technologického zařízení 

Záměrem je využití bývalého areálu zemědělského podniku ČZU na části pozemku 2217/1, Ke Kozím 

hřbetům 431/11, k.ú. Suchdol. Navrženo je provozování MALÉHO ZAŘÍZENÍ - Zařízení na zpracování 

biologicky rozložitelných odpadů (kompostárna) a účelová komunikační plocha pro shromažďování, 

třídění odpadu před zpracováním, drcení, prosévání, kompostování v pásových hromadách nepřekračujícím 

150 tun/rok, vlastní prodej materiálu v uzavřeném prostoru. Předmětný záměr se nachází v zastavitelném i 

nezastavitelném území, v současně zastavěném území i mimo něj na plochách SV - všeobecně smíšené, 

DU - urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, OP orná půda, plochy pro pěstování zeleniny, PS 

Suchdol je městská čtvrť a katastrální území o 

rozloze 431,21 ha, rozkládající se na severu Prahy 

na levém břehu Vltavy a náležející od roku 1990 k 

městské části Praha-Suchdol. 

Městská část se rozkládá na kopci nad Vltavou, 

která spolu s hercynským vrásněním utvářela od 

období starohor dnešní podobu krajiny chráněné 

přírodní rezervace. V těsné blízkosti Suchdola se 

rozkládá skalní útvar Kozí hřbety, za nímž je 

Tiché údolí spojující Únětice a Roztoky u Prahy.  
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- sady, zahrady a vinice, jejichž funkčním využitím jsou mj. obslužné a nemotoristické komunikace funkční 

skupiny C a D (funkční plocha DU) resp. komunikace účelové sloužící stavbám a zařízením uspokojující 

potřeby území vymezeného danou funkcí (funkční plocha PS). Zařízení bude sloužit ke zpracování odpadů 

z ploch veřejné zeleně a zahrad v množství nepřekračujícím 150 tun/rok, nebo do 10 tun na jednu zakládku, 

výsledným produktem bude registrované hnojivo (kompost). Pro provoz zařízení bude využita část 

pozemku 2217/1, Ke Kozím hřbetům 431/11, k.ú. Suchdol, u haly č. 1. 

Stávající zpevněné plochy z betonových panelů a účelová komunikace tvořená cihelným recyklátem bude 

rozšířena o plochu cca 30 x 30 m rovněž z betonových panelů. K hale č. 1 budou přistavěny 3 uzavřené 

izolované kontejnery tzv. Bioreaktory, které budou sloužit jako protihluková zábrana. Vedle nově vzniklé 

panelové plochy bude plocha pro pojezd manipulační techniky a dozrávání hotového kompostu. Panelové 

plochy kolem haly č. 1 budou sloužit ke skladování materiálu před expedicí (písek, kůra, štěpka, zemina, 

dřevo, kámen, drtě atd.). Před halou č. 1 na účelové komunikaci je navržen prostor pro parkování 3 vozidel- 

nosičů kontejnerů. Hala č. 1 bude sloužit k parkování strojů, přídavných zařízení a pracovnímu nářadí. U 

druhého výjezdu do ul. Dvorská je umístěna váha pro příjem a expedici materiálu s maringotkou pro 

obsluhu váhy. Dále je zde skladový prostor zeminy před upravením a manipulační prostor. Panelové plochy 

kolem haly č. 2 budou sloužit pro ruční třídění odpadu a stanoviště kontejnerů a vytříděný odpad, papír, 

plasty, železo, sklo, plasty, objemný odpad, kameny, suť atd. Hala č. 2 bude sloužit pro balení kompostu 

do menších spotřebitelských balení, uskladnění strojů a vybavení. Vedle haly č. 2 bude prostor pro dočasné 

uskladnění bio materiálu se sušinou nad 40 % (dřevo, větve, klestí atd.). 

Umístěním panelové plochy a 3 kontejnerů dojde k dočasnému záboru zemědělské půdy o výměře 920,1 

m2. Současná příjezdová cesta je z ulice Ke Kozím hřbetům, na kterou je napojená vnitřní účelová 

komunikace tvořená cihelným recyklátem a štěrkem. Druhý vjezd na pozemek je v prostoru mezi halami č. 

1 a 2, který umožňuje nájezd na ul. Dvorská. Touto cestou budou najíždět vozidla zajišťující provoz 

kompostárny. 

Stavební úpravy polní cesty spočívají v položení geotextilie, stavebního recyklátu frakce 63 mm v tloušťce 

25 cm a stavebního recyklátu frakce 8 - 32 mm v tloušťce 15 cm. Vzhledem ke kapacitě zařízení do 150 t 

ročně se nejedná o vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší, není nutné provádět kompostování na 

vodohospodářsky zabezpečené ploše dle z. č. 201/2012 Sb. a nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na 

životní prostředí podle zákona. Nově vzniklá panelová plocha má sklon maximálně do 3 °, zakládku je 

možné v případě potřeby pokrýt kompostovací textilií nebo přemístit do kompostovacích bioreaktorů. V 

místě navržené kompostárny se nenacházejí povrchové vody, nejedná se o aktivní zónu záplavového území 

je dodržena minimální vzdálenost 100 m od zdrojů pitné vody a místo je zabezpečené proti vstupu 

nepovolených osob včetně označení a kontaktem na provozovatele. Vedle panelové plochy u haly č. 1 

budou umístěny 3 uzavřené izolované kontejnery tzv. Bioreaktory umožňující v případě dlouhotrvajících 

dešťů nebo jiných klimaticky nepříznivých obdobích zpracování bioodpadu tzv. Kontejnerovým systémem. 

Tento kontejnerový systém zabezpečuje komplexně řízený proces vyhnívání upravených bioodpadů, který 

trvá pouhých 14 dní, čímž se celý proces na získávání kompostu podstatně zkracuje oproti přirozenému 

zrání v pásových hromadách. Dozrávání zpravidla probíhá v klasických zakládkách. Poněvadž je celý 

systém uzavřen, nemohou vycházet žádné pachy zatěžující okolní prostředí a tak zařízení může pracovat i 

v těsné blízkosti městské zástavby. 

Provozní doba bude pondělí-pátek 8-18. K navýšení četnosti provozu v ulici Ke Kozím hřbetům nedojde. 

Hlavní obslužná trasa pro vozidla zajišťující provoz je navržena cestou napojenou na ul. Dvorská na 

pozemcích 2216/1, 2307/3 a 2307/2 . 

Maximální četnost průjezdu vozidel zajišťující převoz materiálu je cca 10-15 vozidel denně. Kompostárna 

řeší problémy obce s vlastní zelení z veřejných prostranství, hřbitovů, hřišť apod. a slouží ke 

kontrolovatelnému nakládání se zbytky z údržby zeleně od občanů obce. Vzniklý kompost bude využíván 

opět k údržbě a obnově veřejné zeleně - společných prostranství. Kompostování má ekologický přínos. 

4.3.1 Technická data zařízení 

 Nově vzniklá panelová plocha kompostárny : 868 m2 

 Kapacita zdroje :    150 t suroviny/rok    
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4.4 Vstupní suroviny 

 zelený odpad z vlastního pozemku  

 odpad z obecní zeleně a zahrad Rostlinné odpady (surovina pro kompostování)  

4.5 Projektovaná kapacita 

Projektovaná kapacita technologie 150 t suroviny/rok. 

 

5 Emisní charakteristika zdroje 

5.1 Kategorie a skladba zdroje 

Dle přílohy č. 2 k zákonu č  201/2012 Sb. se nejedná o zdroj znečišťování podle bodu 2.3.: 

Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o projektované kapacitě rovné nebo větší než 10 

tun na jednu zakládku nebo větší než 150 tun zpracovaného odpadu ročně.  

Ale jedná se o nevyjmenovaný zdroj znečišťování. 

5.2 Specifikace znečišťujících látek 

Emise pachových látek jsou tvořeny rezidui biologického aerobního (relativně nízké pachové emise), resp. 

anaerobního rozkladu, (velmi nepříjemné intenzivní emise pachových látek).    

Všechny pachy z procesů zpracování rostlinného materiálu a ČOV jsou tvořeny zejména nízkými mastnými 

kyselinami a jejich aldehydy a ketony, amoniakem, popřípadě aminosloučeninami, sirovodíkem a 

merkaptany a sirnými organickými deriváty v různých poměrech. Zápach je těžký a vydrží v atmosféře, na 

rozdíl např. od rozpouštědel, velmi dlouhou dobu. Koncentrace jednotlivých chemických látek ve směsi 

těchto pachů je téměř na hranici analytického stanovení, avšak koncentrace pachových látek jsou vysoké. 

Tabulka 1 Čichové prahy jednotlivých zapáchajících látek ukazuje následující tabulka: 

Pásmo detekce čichového 

prahu (Cod, µg m-3)  Sloučenina  
 Nejnižší detekční práh 

 (Cod, mg m-3)  

Cod ≤ 0.01 

Methanethiol   0.000 000 3  

 2-propanethiol   0.000 002 5  

 2-propene-1-thiol   0.000 005  

 2,3-butanedion  0.000 007  

 0.01≤ Cod ≤ 0.05  

 Fenyletanová kyselina (Fenyl octová kyselina)   0.000 03  

 Ethanethiol   0.000 043  

 4-methylphenol (p-cresol)   0.000 05  

 0.05 ≤ Cod ≤ 0.1  
 Hydrogen sulphid (sirovodík)  0.000 1  

1-octene-3-one  0.000 1  

*Nejnižší čichový práh: Nejnižší koncentrace, při které je 50% pravděpodobnost, že bude za standardních podmínek 

 pach detekován (CEN 1999). 

5.3 Autorizovaná měření emisí obdobných technologií 

Běžné koncentrace na zdroji bývá 23 – 200 ouE·m-3. Při aktuálním překopávání zapařeného kompostu 

mohou krátkodobě přesahovat lokální emise za mechanizací až 6 000 ouE·m-3. 
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5.4 Autorizované měření emisí na zdroji 

Nerelevantní 

5.5 Porovnání s požadavky zákona 

Technologie nemá emisní limity. Ačkoliv nemá zdroj povinnost plnit ustanovení přílohy č. 8 k vyhlášce    

č. 415/2012 Sb. Doporučujeme se v rámci opatrnosti těmito pokyny řídit. 

Technická podmínka provozu: 

Příloha č. 8 k vyhlášce  č. 415/2012 Sb. Udává podmínky provozu pro Ostatní stacionární zdroje dle přílohy 

č. 2 k zákonu č  201/2012 Sb. Pro kompostárny (odstavec  1. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODPADNÍMI 

VODAMI, 1.1 Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o projektované kapacitě rovné nebo 

větší než 10 tun na jednu zakládku nebo větší než 150 tun zpracovaného odpadu ročně (kód 2.3. přílohy    

č. 2 k zákonu) potom plynou následující povinnosti: 

Technické podmínky provozu 

a) Násypné bunkry jsou v uzavřeném provedení s komorou pro vozidla, u otevřených hal a při vykládce 

svozových vozidel s odpady, musí být plyny z bunkrů odsávány a odváděny do zařízení na čištění 

odpadních plynů. 

b) Zkondenzované výpary a voda vznikající při kompostovacím procesu (zrání kompostů) smí být u 

stavebně neuzavřených a nezakrytých kompostáren používány k vlhčení kompostu pouze tehdy, nebude-li 

použití zvyšovat pachovou zátěž okolí. 

c) Odpadní plyny z dozrávání kompostů v uzavřených halách kompostárny jsou odváděny do zařízení na 

čištění odpadních plynů. 

Bod a) a c) je pro posuzovanou kompostárnu nerelevantní. Bod „b)“ lze doporučit. 

Pro nadstandardní porovnání úrovně navrhované technologie byl použit dokument D 2 (01.04) Draft 

Reference Document on Best Available Techniques in Waste Water Treatments Industries, January 2004,  

dále pak  Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas 

Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, vydaný European IPPC Bureau, Sevilla únor 2002 

(dále BREF pro emise z chemického průmyslu) např. Chapter 1-1.2 a 1.3.1, Chapter 3-3.3.4, 3.5.1, 3.5.2, 

Chapter 4-4.2, 4.3.1 a 4.3.2. 

5.6 Rozptylová studie 

Rozptylová studie pro účely tohoto posudku není požadována. 

6 Zhodnocení úrovně znečištění ovzduší v lokalitě 

6.1 Klimatické charakteristiky 

Pražské území leží klimatologicky na rozhraní mezi oblastí mírně teplou, suchou s mírnou zimou a oblastí 

mírně teplou, suchou, převážně s mírnou zimou. Pražské klima je ovlivněno také tak zvaným tepelným 

ostrovem velkoměsta, v centru města je například průměrná teplota vzduchu při stejné nadmořské výšce o 

1°C vyšší než ve volné krajině. To je způsobeno velkou koncentrací tepelných zdrojů, ale hlavně menšími 

ztrátami při výparu v důsledku urbanizace aktivního povrchu, kde výrazně převažují zpevněné plochy nad 

přirozeným povrchem s vegetací a kde převážná část dešťových srážek ihned odtéká do kanalizace. 

Dlouhodobý roční průměr teploty vzduchu (1951–1990) se tak pohybuje od 9,9 °C v centru Prahy 

(Klementinum) do 7,9 °C v nejvyšších polohách na okrajích města (Ruzyně). 
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6.2 Zhodnocení úrovně znečištění ovzduší v lokalitě 

Tabulka 2   Znečištěné ovzduší: Průměrné koncentrace za roky 2010-2014 

  

PM10 roční průměr (µg/m3) PM10 36. nejvyšší 24hod. koncentrace 

(µg/m3) 

  

PM2,5 roční průměr (µg/m3) NO2 roční průměr (µg/m3) 

  

oxid siřičitý, 4. nejvyšší 24hod.  

koncentrace  

Benzen roční průměr (µg/m3) 
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B(a)P roční průměr (ng/m3) Olovo, roční průměr (ng/m3) 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/13petileti/ 

Imisní  limity:  

1. Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Maximální počet překročení 

Oxid siřičitý 24 hodin 125 µg.m-3 3 

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

Benzen 1 kalendářní rok 5 µg.m-3 0 

Částice PM10 24 hodin 50 µg.m-3 35 

Částice PM10 1 kalendářní rok 40 µg.m-3 0 

Částice PM2,5 1 kalendářní rok 25 µg.m-3 0 

2. Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace 

Znečišťující 

látka 
Doba průměrování Imisní limit 

Oxid siřičitý 
kalendářní rok a zimní období (1. října - 31. 

března) 
20 µg.m-3 

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

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

 

Z výše uvedené tabulky a obrázku je zřejmé, že v území dlouhodobě nejsou překračovány imisní limity. 

6.3  Možné emise pachových látek 

Pro posouzení obtěžování obyvatel pachovými látkami ze zdroje byla spočtena pachová studie. Do studie 

byla zanesena aktivní plocha s krechty 600m2 a výšce 2,5 m a dále doba překopávání 100 m2·hod-1. 

Výsledky pachové studie jsou patrné z obrázku 2. a 3. 

Obrázek 2 ukazuje běžný provoz, obrázek 3 ukazuje nestandartní provoz (špatně namíchaná surovina, 

používání brukvovitých rostlin ve velkém objemu, používání zapařené senáže apod.) 
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Obrázek 2 Izolinie pachových látek z posuzovaného zdroje běžný stav 

 

Z grafického vyjádření je patrné, že při běžném provozu by neměly být občané přilehlých obcí obtěžováni 

zápachem. Při nestandardním provozu jsou hodnoty 5 (obr. 3)  pachových jednotek limitní hodnota, při 

které je jedinec schopen identifikovat co cítí. Vzhledem k tomu, že v okolí jsou chovy koní, je tato hodnota 

srovnatelná s pachovým pozadím lokality. 

 

Obrázek 3 Izolinie pachových látek z posuzovaného zdroje nestandardní stav 
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6.3.1 Hodnocení pachových látek převzaté ze zahraniční odborné literatury 

Při koncentraci pachových látek 1 ou·m-3 u 50% respondentů může být pach vnímán, avšak nemůže být 

rozpoznán (identifikován). V literatuře uváděná koncentrace pachových látek, kdy může být pach 

rozpoznán, se pohybuje mezi 3-5 ouE·m-3 v závislosti na hédonickém tónu pachu. Koncentrace pachových 

látek vyšších než 5 ouE·m-3 již může být při dlouhodobé expozici pro respondenty obtěžující1. Hédonický 

tón vyjadřuje míru příjemnosti či nepříjemnosti pachových látek a zpravidla se vyjadřuje číselnou hodnotou 

ze stupnice od -5 do +5. Čím nižší je hédonický tón pachové látky, tím méně je vjem pachové látky 

příjemný. Např. hédonický tón rozkládajícího se masa či močůvky je na samém okraji stupnice (-5). Pach 

emitovaný z čerstvě posekaného travního porostu může být z hlediska hédonického tónu pro většinu 

populace neutrální (0). Příjemné pachy, jako např. káva, čokoláda, parfémy mají hédonický tón v kladné 

části stupnice (+1 až +5). Avšak i hédonický tón je závislý na koncentraci pachu, který vjem způsobil. Se 

zvyšující koncentrací pachu může hédonický tón za normálních okolností příjemného pachu značně klesat, 

až se pach stane nepříjemným. 

Emisní limity např. v Dánsku, kterou jsou u nás mnohdy citovány:  
Kritérium expozice: přízemní koncentrace pachových látek by neměla překročit koncentraci 5-10 ouE·m-3, 

v závislosti na umístění (bytových či nebytových lokalit), s výskytem v závislosti na 99-percentilu, a 

zápach trvá v průměru 1 minutu.  

 

7 Závěry a doporučení podmínek provozu 

 

1 Posuzovaný zdroj „Kompostárna PAKK Suchdol, ul. Ke Kozím hřbetúm 431/11, č.parc. 2217/1, 

k.ú. Suchdol  je nevyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší dle přílohy č. 2 zákona č. 

201/2012 Sb. 

 

2 Kapacita zdroje je 150 t/rok vstupní suroviny na bázi rostlinného odpadu. Jiné zdroje znečišťování 

ovzduší se zde nevyskytují 

 

3 Technologie nemá stanoveny emisní limity.  

 
4 Z pachové studie vyplývá, že obyvatelé při běžném provozu nebudou obtěžováni. Při 

nestandardním provozu, kdy jsou kompostovány nadměrně některé zahnilé suroviny, jsou emise 

pachových látek srovnatelné s pachovým pozadím lokality.   

 
5 Podle současných podkladů a legislativy z hlediska technologie a škodlivin navržený stav vyhovuje 

a splňuje podmínky, stanovené zák. č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 

zákonů (zákon o ochraně ovzduší) v platném znění a souvisejícími prováděcími právními předpisy. 

 

6 Posuzovatel doporučuje vydat povolení dle § 11 odst. 2 písm. zák.č. 201/2012 Sb. o ochraně 

ovzduší v platném znění. 

 

Dne 10.11.2015 
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8 Příloha 1 Osvědčení o autorizaci 
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