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Rozptylové studie popisují pomocí výsledků modelových výpočtů míru 

ovlivnění kvality ovzduší jedním nebo více zdroji znečišťujících 

látek. 

Rozptylové studie se zpracovávají na základě referenčních nebo 

srovnatelných metod pro výpočet rozptylu znečišťujících látek v 

ovzduší.  
Seznam referenčních metod pro zpracování RS byl uveden v příloze č.6  

k Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. (zrušeno) 

 Nově bude stanoveno prováděcím předpisem k Zákonu (§32, odst.6) 

SYMOS 97,  ATEM a AEOLIUS  

Metodika pro SYMOS 97 byla vydána v roce 1998, doplněna 2002 

(výpočet NO2 a úprava metody pro výpočet PM10). 

 

 

Rozptylová studie 



Obsahové náležitosti rozptylových studií  

• Základní požadavky pro vypracování RS byly ministerstvem 

vymezeny v metodickém pokynu, který uvádí strukturovaný přehled 

základních zásad. 

• www.mzp.cz 

- Ochrana ovzduší 

- Legislativa a metodické pokyny 
- Požadavky pro vypracování rozptylových studií 

- Metodický pokyn pro zpracování rozptylových studií 

• V nové legislativní úpravě budou stanoveny vyhláškou MŽP (§34, 

odst . 5  Zákona o ochraně ovzduší 

 

http://www.mzp.cz/
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• Úvod – zadání rozptylové studie 

 

• Použité podklady  

• seznam zdroje informací: objednávka, projektová 

dokumentace, měřicí protokoly, mapy, … 

• Metodika výpočtu 

• Metoda, typ modelu – popis pracovního postupu, 

metodiky; u závazné nebo referenční metodiky stačí 

její krátká charakteristika bez vzorců. U jiné metodiky 

musí být tento popis podrobnější, aby bylo možno 

provést porovnání se závaznou metodikou a 

odůvodnit, proč nebyla použitá závazná nebo 

referenční metodika. 
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Vstupní údaje 

1. Umístění záměru, charakteristika 

zájmového území  
- lokalizace závodu – ve vztahu k územním charakteristikám a obytné 

a jiné zástavbě (mapa). 
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2. Údaje o zdrojích 
• Charakteristika 

zdroje – stavební, 

provozní, emisní 

charakteristiky zdroje 

• umístění zdroje 

(mapka) 

• seznam emisních 

faktorů vč. zdroje 

• popř. údaje o dopravě 

• … 

 

Vstupní údaje 
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2. Údaje o zdrojích 
• Charakteristika zdroje – stavební, 

provozní, emisní charakteristiky zdroje 

Vstupní údaje 
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jmenovitý výkon zdroje 500 kW 

spotřeba zemního plynu roční 45000 m3.r-1 

maximální hodinová 55 m3.h-1 

výška koruny komína 10 m, resp. 16  m 

průměr komína  0,225 m 

teplota spalin   180 oC 

výstupní rychlost spalin 2,29 m.s-1 

objemový tok spalin za skutečných podmínek  800 Nm3.h-1 

za normálních podmínek        482,2 m3.h-1 

hmotnostní tok emisí NOx 29,3 mg.s-1 

hmotnostní tok emisí CO 4,9 mg.s-1 

hmotnostní tok emisí CxHy 0,98 mg.s-1 

počet provozních hodin  5448  hod.rok-1 



3. Meteorologické a klimatické podklady 
- větrná růžice – graf, tabulka, četnost výskytu 

jednotlivých tříd stability a tříd rychlosti větru vzhledem 

k rozptylovým podmínkám v atmosféře – zdroj: ČHMÚ.  

- popř. další klimatické a meteorologické charakteristiky 

území  

Vstupní údaje 
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4. Popis souřadného systému  
 - jaká souřadná soustava (Křovák, popř. Gaus–

Krüger) 

5. Popis referenčních bodů 
  - výběr a způsob umístění, odůvodnění  výběru, 

seznam vybraných RB, popis  pravidelné sítě, mapka.  
 

Vstupní údaje 

13 



5. Popis referenčních 

bodů - mapa 
   

Vstupní údaje 
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6. Znečišťující látky 
 přehled látek a typ vypočtených charakteristik – 

krátkodobé, dlouhodobé, maximální, průměrné – tj. 

1hod. maximální koncentrace, 24hod. koncentrace, 

roční průměrná koncentrace, 8hod. koncentrace 

7. Imisní limity 

 uvedení platných imisních limitů, popř. jiných 

doporučených hodnot (referenčních koncentrací), s 

kterými se ve studii pracuje. 

 

Vstupní údaje 
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8. Imisní zatížení lokality   

   (Imisní charakteristika lokality)  
– imisní pozadí dané lokality, resp. stávající znečištění bez 

realizovaného plánovaného zdroje 

– předpokládá se zakotvení jednotného postupu stanovení 

pozadí v prováděcích předpisech k novému zákonu o 

ochraně ovzduší 

 

 

 

Vstupní údaje 
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Výpočet vstup - zdroje 
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Výpočet vstup – referenční body 
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Výpočet vstup – větrná růžice 
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Výpočet – binární soubory 
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Výpočet - koncentrace 
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a) Prezentace výsledků v tabulkové formě  

v případě výpočtu pro jednotlivé vybrané referenční 

body. Pokud je výpočet prováděn  

v pravidelné síti referenčních bodů, lze výsledky v 

tabulkové formě přiložit k RS na CD.  

Je nutné uvést číslo referenčního bodu a jeho 

souřadnice. 

 

Výstupní údaje 
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Výstupní údaje -tabulka 
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b) Kartografická prezentace výsledků –  je vhodné 

pracovat se sw GIS, mapové podklady pro interpretaci 

by měly obsahovat výškopis (např. topografická mapa) 

a zástavbu  

 Předpokládá se dodržení základních kartografických 

zásad (legenda, měřítko, srozumitelné popisky). 

 

Výstupní údaje 
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Výstupní údaje 
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Závěrečné hodnocení 

Diskuse výsledků (hodnocení výsledků, …) - zahrnující 

zhodnocení příspěvku plánovaného zdroje k imisní 

zátěži v území; srovnání s limitními hodnotami   

Velmi důležitou součástí je zahrnutí imisního pozadí do 

celkového hodnocení vlivu zdroje na znečištění ovzduší 

v dané lokalitě. 

Závěr – krátké shrnutí provedeného hodnocení 
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Závěry- příklad 
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Přílohy, Seznamy 

• Popis (přesný) tabulek, obrázků a grafů 

• Číslování tabulek, obrázků a grafů 

• Seznam obrázků 

• Seznam tabulek 

• Seznam příloh 

• Seznam literatury 
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Seznam literatury 
(příklad – podle staré úpravy) 

• Metodický pokyn Odboru ochrany ovzduší MŽP ČR – Věstník MŽP 
ČR, částka 4, 2003 

• Dodatek č. 1 k Metodickému pokynu Odboru ochrany ovzduší MŽP 
ČR – Věstník MŽP ČR, částka 4, 2003 

• Rozptylové studie látek znečišťujících ovzduší – pracovní materiál 
semináře, 2008 

• http://portal.chmi.cz 

• www.mzp.cz 
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Následuje 
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a potom 

Ukázka výpočtu 


