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A. Údaje o oznamovateli 
 

Název oznamovatele:   BONATRANS GROUP a.s. 

IČO:      27438678 

Sídlo:      Revoluční 1234, 735 94 Bohumín 

Oprávněný zástupce oznamovatele: Ing. Tomáš Huspenina, manažer projektu 
Klimkovice - Josefovice 5, 742 83 Klimkovice 

Kontaktní osoba:   Ing. Tomáš Huspenina, manažer projektu. 
    
   e-mail: thuspenina@bonatrans.cz 
   tel: 597 082 088, 606 201 214 
 
 

B. Údaje o zám ěru 

B.I. Základní údaje 

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1: 

Nový uzel tepelného zpracování výrobků válcovny kol a obručí v BONATRANS GROUP a.s. 

Záměr bude posuzován podle Přílohy č.1, kategorie II, bodu 4.1 „Průmyslové provozy na 
zpracování železných kovů, včetně válcování za tepla, kování kladivy a pokovování; provozy 
na tavení, včetně slévání či legování, neželezných kovů kromě vzácných kovů, včetně 
recyklovaných produktů – kovového šrotu, jeho rafinace a lití“ a dále dle kategorie II., bodu 
4.3 „Strojírenská nebo elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10.000 m2 – výroba 
a opravy motorových vozidel, drážních vozidel, cisteren, lodí, letadel; testovací lavice 
motorů, turbin nebo reaktorů; stálé tratě pro závodění a testování motorových vozidel; výroba 
železničních zařízení; tváření výbuchem. 

 

2. Kapacita (rozsah) záměru: 

Jedná se o modernizaci stávajícího provozu. Nové moderní zařízení, nahradí stávající 
zastaralé technologie, jenž nedostatečně pokrývají současné požadavky trhu na kvalitu 
vyráběného materiálu a zboží. BONATRANS GROUP a.s. (dále jen BTG) řeší v rámci 
modernizace infrastruktury zařízení tepelného zpracování kol, obručí a kotoučů u jednoho 
jediného dodavatele. Modernizací uzlu tepelného zařízení (dále jen UTZ) dojde ke snížení 
pracovních míst z důvodu automatizace celého procesu. V tabulce níže jsou uvedeny počty 
zaměstnanců BTG pro současný stav a stav po modernizaci a uvedení do provozu. Počet 
pracovníků klesne ze současných 37 na konečných 17, tedy o 20 pracovních míst. 
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Tabulka 1:  Počet pracovníků v BTG 

Počet pracovníků v Bonatrans Group a.s. 2008 2011(1 rozdíl 
THP 300 320 + 20 

Dělníci (kmenoví+externí)(2 1064 1087 + 23 
Management 17 17 0 

Celkem 1381 1424 + 43 
Počet pracovníků na TZ 2008 2011 Rozdíl 

THP 1 1 0 
Dělníci 37 17 - 20 
Celkem 38 18 -20 

Pozn.: (1 výhled roku 2011, (2 externích cca 200 pracovníků 

Celkové kapacity a časové využití zařízení v BTG je uvedeno v následující tabulce. 

Tabulka 2:  Celkové kapacity zařízení 

Roční časový fond 

  den hod hod.rok-1 

kalendářní čas 365 365 24 8 760 

nevýrobní čas  720 

 pracovní volno 5 24 120 

 střední opravy 15 24 360 

 běžné opravy a údržba 10 24 240 

hrubý provozní čas  8 040 

prostoje  920 

 přestavba tratě 335 1,5 500 

 technologicky nutné 
prostoje, náběh směny  120 

 neplánované prostoje  300 

čistý provozní čas  7 120 

 

3. Umístění záměru: 

Stavba bude umístěna ve stávající hale společnosti BTG na pozemcích ke kterým má BTG 
vlastnické právo a které jsou situovány v areálu ŽDB GROUP a.s. v jižní části katastrálního 
území Nový Bohumín. Územím stavby je prostor v hale stávajících mechanických dílen mezi 
řadami sloupů I-D a 6-13 – výstavba UTZ. V hale stávajících mechanických dílen mezi 
řadami sloupů I-M a 8/6-9 – přemístění části zařízení mechanických dílen. Venkovní prostor 
vedle vnější stěny haly v úseku sloupů D6-I6 – výstavba vodního hospodářství pro UTZ. 
Stávající venkovní sklad válcovaného materiálu – přístavba haly pro přemístění skladů a části 
zařízení mechanických dílen. Převážná část modernizačních prací bude probíhat na parcele 
č. 1049/13 a na přilehlých parcelách. 
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Lokalizace záměru: 

Kraj Moravskoslezský 

Obec s rozšířenou působností Bohumín  

Obec s pověřeným obecním úřadem Bohumín  

Obec Bohumín  

Kat. území Nový Bohumín  

 

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 

Účelem tohoto záměru je vybudování zcela nového uzlu tepelného zpracování se zařízením, 
resp. technologií, jenž splňuje nejnáročnější energetické i environmentální požadavky. 

Výměna technologicky zastaralého uzlu tepelného zpracování (UTZ) s vysokou energetickou 
náročností a omezeným výkonem, který nebude schopen výhledově plnit zvyšující se 
požadavky zákazníků na jakost a kvalitu dodávaných kol, obručí a náprav. 

Možnost kumulace s jinými záměry: 

Vzhledem k rozsahu výroby a k umístění technologie do stávající výrobní haly, bude zajištěna 
provázanost navrhovaného záměru i s dalšími provozy. Z hlediska vlivů na životní prostředí 
dojde k podstatnému snížení nepříznivých vlivů oproti současně provozované 
technologii (modernizací a použitím technologií jenž jsou na úrovni nejlepších 
dostupných technologií – BAT). 

V současnosti je zpracováváno hodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu přílohy č. 4 
zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 216/2007 Sb. pro záměr „Patentopomosazovací 
termodifuzní linka, ŽDB GROUP a.s.“. Záměrem investora je v horizontu cca 2 let 
modernizovat současnou patentopomosazovací linku a zvýšit kapacitu výroby ze současných 
9.100 t.rok-1 na cca 16.000 t.rok-1 a uvést do provozu nejpozději v roce 2010. 

Dále je zpracovávána dokumentace EIA k záměru „ Rekonstrukce a modernizace mořírny VJ 
TPD“. Předmětem záměru je „Rekonstrukce a modernizace mořírny VJ TPD“. Jedná se 
o rozvojovou investici podniku ŽDB GROUP a.s, kdy stavba nového provozu mořírny TPD 
(tažírny patentovaného drátu) bude provedena ve stávající hale skladu válcovaného drátu 
a dále bude vybudován nový sklad VD (sklad válcovacího drátu). Záměr je potřebný z důvodu 
rozvoje výroby a snížení negativních vlivů na životní prostředí (požadavek na rekonstrukci 
a modernizaci byl uveden i v rámci integrovaného povolení). 

Další záměr, který může vytvářet synergické vlivy je „Modernizace ocelárny v ŽDB GROUP 
a.s. V současné době je zpracováváno hodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu přílohy 
č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 216/2007 Sb. pro tento záměr. Výroba BTG 
bude s touto provázána, neboť se jedná o celkovou modernizaci ocelárny, vč. zařízení 
plynulého odlévání oceli, což umožní BTG zefektivnit výrobu. 

Pro tyto záměry jsou již zpracovány rozptylové a hlukové studie a jsou tedy známy očekávané 
vlivy všech tří záměrů na ovzduší a hlukovou situaci. 

Vzhledem k lokalizaci a termínům výstavby všech zmíněných záměrů, nelze kumulaci vlivů 
těchto záměrů vyloučit. Nejvýznamnější kumulaci můžeme předpokládat u vlivů na ovzduší 
a hlukovou situaci. 
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Pro všechny záměry však platí, že je navrhována modernizace stávajícího, zastaralého 
zařízení a předpokládá se celkově pozitivní vliv těchto záměrů na životní prostředí v okolí. 

K jednotlivým oblastem možné kumulace: 

Ovzduší: 

• Dle rozptylové studie lze realizaci záměru Patentopomosazovací termodifuzní linka, ŽDB 
GROUP a.s., (nahrazení technologie, která nesplňuje podmínky BAT, technologií, která 
BAT splňuje) z pohledu kvality ovzduší hodnotit jako záměr pozitivní, který přispěje ke 
zlepšení kvality ovzduší v Bohumíně. Nelze tudíž očekávat negativní vliv záměru na 
zdraví obyvatel v přilehlých obytných zónách ani na okolní ekosystémy. 

• U záměru „Rekonstrukce a modernizace mořírny VJ TPD“ jde obdobně o nahrazení 
stávající části technologie, která nesplňuje podmínky BAT, technologií vyhovující BAT. 
Na základě výsledků rozptylové studie a hodnocení očekávaných vlivů, lze předpokládat, 
že záměr přispěje ke zlepšení imisní situace. 

• Dle dokumentace EIA pro „Modernizace ocelárny v ŽDB GROUP a.s.“, lze po  realizaci 
záměru očekávat významné snížení vlivů ocelárny na kvalitu ovzduší v Bohumíně, a to 
zejména snížením emisí všech polutantů modelovaných v rozptylové studii. Negativní 
vlivy záměru na zdraví obyvatel v přilehlých obytných zónách se nepředpokládají. 

• Dle rozptylové studie (AZ GEO, s.r.o., 09/2008) lze konstatovat, že vliv provozu záměru 
„Nový uzel tepelného zpracování výrobků válcovny kol a obručí v BONATRANS 
GROUP a.s.“ v cílovém stavu bude mírně pozitivní až obdobný, stavu stávajícímu. 
Vzhledem k faktu, že současné dlouhodobé koncentrace znečišťujících látek z provozu 
jsou o 4 – 5 řádů nižší, než jsou povolené imisní limity a krátkodobé pak o 2 řády a 
současná situace bude srovnatelná respektive mírně lepší, lze očekávat, že vlivy z provozu 
modernizovaného UTZ společnosti BTG nebudou negativně působit na zdraví obyvatel ani 
na jednotlivé složky životního prostředí. 

Na základě výše uvedeného hodnocení, kdy chystané záměry samostatně představují 
zlepšení stávajícího stavu v území, lze očekávat, že kumulativní vlivy těchto záměrů 
nezhorší kvalitu ovzduší v okolí. Naopak lze očekávat, že vlivem kumulace těchto 
modernizačních kroků dojde ke zlepšení kvality ovzduší. 

Hluk: 

• Dle výsledků hlukové studie pro záměr Patentopomosazovací termodifuzní linka, ŽDB 
GROUP a.s. (staré linky ISC č. 1 a 2 budou nahrazeny jednou Patentopomosazovací 
linkou) se provoz hodnoceného záměru  na hlukové zátěži lokality pravděpodobně vůbec 
neprojeví. To bude způsobeno větší vzdáleností hodnoceného zdroje od chráněných 
prostorů, jeho odstíněním okolními průmyslovými budovami a relativně nižšími 
akustickými výkony instalovaných zdrojů hluku. 

• U záměru „Rekonstrukce a modernizace mořírny VJ TPD“ příspěvek hluku z provozu 
mořírny nebude pravděpodobně překračovat limity pro hluk ze stacionárních zdrojů 
a nebude zdrojem obtěžování a rušení spánku. Provoz hodnoceného záměru se 
pravděpodobně projeví pouze nepatrně, a to u chráněných prostorů zástavby mezi ul. 
Bezručova a Revoluční, kde lze očekávat zvýšení ekvivalentní hladiny akustického tlaku 
řádově o 0,1 dB. Toto vypočtené navýšení leží pod mezí odchylky výpočtu a není 
prokazatelné měřením. 
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• U záměru „Modernizace ocelárny v ŽDB GROUP a.s.“ z výsledků hlukové studie vyplývá, 
že po modernizaci dojde pravděpodobně k mírnému poklesu ekvivalentních hladin 
akustického tlaku. To bude způsobeno odstavením hlučných vzduchotechnických zařízení 
a instalací nových, s příznivějšími parametry. Podmínkou je dodržení poměru železniční 
dopravy k dopravě silniční (90:10 ve prospěch železniční). 

• U záměru Nový uzel tepelného zpracování výrobků válcovny kol a obručí 
v BONATRANS GROUP a.s. z výsledků hlukové studie vyplývá fakt, že stávající situace 
se nezhorší, avšak ani se výrazně nezlepší. To za podmínek uvedených v kapitole „D.IV. 
Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“. 
V oblasti dopravy, platí opatření o poměru přepravovaného materiálu železniční a silniční 
dopravou tzn. poměr železniční dopravy k dopravě silniční pro navýšenou výrobu – 90:10. 
Import materiálu je pak garantován v poměru cca 95:5 ve prospěch železniční dopravy. 

Na základě výše uvedeného hodnocení, kdy chystané investiční záměry mají charakter 
modernizace či nahrazení stávajícího výrobního zařízení a samostatně nepředstavují zhoršení 
stávajícího stavu v území, lze očekávat zachování stávajícího stavu či jeho mírné zlepšení.  

Kumulativní působení těchto záměrů bude z hlediska hlukové situace nevýznamné. 

Shrnutí: 

Lze očekávat, že kumulované vlivy těchto čtyř posuzovaných záměrů na jednotlivé složky 
životního prostředí nezpůsobí zhoršení stávajícího stavu, předpokládá se spíše mírné 
zlepšení. Jedním ze základních cílů investic v areálu ŽDB GROUP a.s je modernizace 
zastaralých zařízení, která přinese dlouhodobé zlepšení vlivů na jednotlivé složky životního 
prostředí v zájmovém území (počítá se s technologiemi splňujícími podmínky BAT). 

 

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant 
a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr , resp. odmítnutí 

Hlavním důvodem modernizace uzlu tepelného zpracování výrobků válcovny kol a obručí je 
technická zastaralost stávajícího zařízení, což zapříčiňuje postupné snižování 
konkurenceschopnosti na trhu. Nový UTZ zvýší konkurenceschopnost tím, že zvýší kvalitu 
tepelného zpracování (větší homogenita materiálových parametrů a vlastností, vyšší 
rychlosti), sníží energetickou náročnost procesu a také sníží náklady na údržbu. V IPPC 
kapitole I.D.technologický rozvoj jsou vyčteny další důvody realizace záměru.  

Stávající stav 

Stávající UTZ byl v roce 1965 vybudován za účelem normalizačního žíhání válcovenských 
výrobků, které se tehdy na železnici používaly. V průběhu let, společně se zvyšujícími se 
nároky na mechanické vlastnosti materiálu a jeho homogenitu, bylo nutno přizpůsobit uzel 
i pro režim zušlechťování (kalení a následné popouštění). V 80. letech tak ve výrobě postupně 
docházelo k přechodu od výrobků normalizačně žíhaných k výrobkům zušlechťovaným. Uzel 
tepelného zpracování prošel postupnými úpravami, mj.:  

• průběžná změna vyzdívek pecních vozů, 

• změna topných systémů v pecích při přechodu na jiné topné médium (ZP), 

• postupná změna a úpravy vyzdívek tunelových pecí, 

• doplnění kalících zařízení a jejich postupná úprava resp. optimalizace na základě výsledků 
zkoušek mechanických vlastností a struktur materiálů získaných po kalení a popouštění. 
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Dalším nevyhovujícím parametrem stávající technologie je, že UTZ neumožňuje výrobu 
speciálních zakázek na nové materiály kol a silně omezuje možnosti výroby kol pro 
vysokorychlostní dopravu.  

Budoucí stav 

Nový UTZ nahradí stávající zařízení, které je technický zastaralé s vysokou energetickou 
náročnosti, nedosahuje požadovaných výkonů a nelze na něm dosáhnout zvyšujících se 
požadavků zákazníků na jakost výrobků vč. TZ. 

Nový UTZ je projektován na požadovanou roční výrobní kapacitu 220 000 ks (obruče, kola) 
při max. výkonu UTZ 66 ks.hod-1. Velký důraz byl věnován na výstavbu nového UTZ za 
plného stávajícího provozu. Postupně budou uváděny do provozu nové technologie a staré 
budou demontovány a odstraňovány přijatelnou a šetrnou formou, viz. dále. 

Záměr je navrhován v jediné variantě. 

 

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

Celá stavba je dle technické zprávy zpracované firmou BKB Metal a.s. členěna na 
technologickou (PS 01 – PS 11) a stavební část (SO 01 – SO 12). 

Návrh řešení je znázorněn v příloze č. 4. Umístění čerpací stanice vodního hospodářství pro 
kalicí automaty je mimo halu UTZ. 

Hlavní části zařízení UTZ: 
• chladící kroková pec, 
• austenitizační kroková pec, 
• popouštěcí kroková pec, 
• přesuvné vozíky pro nakládku pecí a vykládku popouštěcí pece (4 ks), 
• jednoduché manipulátory pro nakládku a vykládku kol a obručí pro jednotlivé pece 

a překlápěče, 
• trojosý manipulátor pro obsluhu úseku kalení, 
• trojosý manipulátor pro manipulaci mezi chladící a austenitizační pecí, 
• dopravníky (4 ks), 
• překlápěče kol a obručí (3 ks), 
• kalící automaty (9 ks + 1 rezerva) 
• kalící vana pro objemové kalení, 
• komín pro popouštěcí pec, 
• centrální hydraulická stanice, 
• kompresorová stanice, 
• chladící okruh nepřímého chlazení (pro austenitizační pec a hydraulickou stanici), 
• chladící okruh přímého chlazení pro úsek kalení, 
• veškeré silnoproudé rozvody vč. rozvaděčů pro UTZ, 
• řídící systém UTZ. 
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Technologické řešení a návaznosti UTZ 

• POPIS TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ A TOKU MATERIÁLU 

Nový UTZ kol, obručí a kotoučů umožní celoroční objem výroby v počtu 220 000 ks při 
třísměnném nepřetržitém provozu, v celé rozměrové skladbě úplného sortimentu výrobků. 
Navýšením o 40 000 ks oproti původnímu stavu dojde ke srovnání s reálnou kapacitou 
válcovací linky. 

Jednotlivé výrobky budou z válcovny kol plynule přecházet na tepelné zpracování. Nejprve 
budou vychlazovány na požadovanou teplotu cca 450°C a poté budou podle potřeby buď 
normalizačně žíhány (tzn. ohřev v austenitizační peci a následné chladnutí v popouštěcí peci 
s volbou možnosti ½ hodinového odstání na vzduchu v prostoru mezi pecemi) nebo převážně 
zušlechťovány (ohřev v austenitizační peci, kalení a pak popouštění v popouštěcí peci). 
Hodinová kapacita zařízení bude 66 ks pro standardní produkty  Ø 920 Bonatrans Group a. s. 
(při vnějších průměrech větších než 1 150 mm bude průchodnost zařízením nižší). Při vstupu 
materiálu na tepelné zpracování za studena bude hodinová kapacita zařízení nižší tj. 45 
ks.hod-1. 

V souladu s integrovaným systémem řízení  bude celý uzel vybaven automatizovaným 
systémem řízení tzn.: 

- chod pecí, proces kalení, doprava, manipulace, vkládání dat teplotních režimů 
v jednotlivých zařízeních, archivace a sledování dat, sledování a vyhodnocování spotřeby 
plynu a rovněž sledování poruchových stavů.  

Veškeré pojezdy a pohyby materiálů uvnitř nového tepelného zpracování budou prováděny 
pomocí automatických manipulátorů, které pracují na základě různých principů řešení (podle 
nabídek na nový UTZ) dle toku materiálu. 

Monoblokové kola jsou přebírány automatickým manipulátorem za prohýbacím lisem a 
obruče jsou automaticky odebírány za doválcovací stolicí. 

Jak obruče, tak i kola jsou následně dochlazovány v dochlazovacím tunelu na teplotu 450°C 
z důvodu dosažení  tepelných podmínek potřebných pro proces tepelného zpracování. 

Materiál vychlazený na rovnoměrnou teplotu cca 450°C je automaticky vkládán do 
austenitizační pece, kde dochází k ohřevu materiálu na požadovanou teplotu. 

Po vytažení materiálu z austenitizační pece následuje možnost provést kalení ostřikem na 
kalících automatech popř. celoobjemové kalení nebo provést normalizaci při ½ hodinové 
odstávce na vzduchu popř. nuceným chlazením na páse. 

Dále následuje řízené ochlazování v popouštěcí peci u materiálů, které byly normalizovány a 
popouštění u těch materiálů, které byly kaleny ostřikem popř. celoobjemově. 

Po výstupu z popouštěcí pece následuje automatický přechod materiálu na chladící dopravník, 
kde jsou kola ochlazována na požadovanou výstupní teplotu 80°C. 

V celé koncepci linky tepelného zpracování je zachována možnost v určitých místech skládat 
i nakládat vsázku pomocí vysokozdvižných vozíků (dále jen VZV). VZV jsou používány pro 
provedení následujících provozních operací: 

- složení kol a obručí (při teplotě cca 250°C) na konci vychlazovacího tunelu resp. na 
začátku austenitizační pece pro jejich uložení na podlahu, pomocí dopravníku, překlapěče 
(popř. manipulátoru) a VZV 
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- naložení studených kol a obručí na začátek austenitizační pece pomocí VZV, překlapěče 
(popř. manipulátoru) a dopravníku (pro následné tepelné zpracování) 

- složení kol a obručí před vstupem do popouštěcí pece pomocí dopravníku, překlapěče 
(popř. manipulátoru) a VZV 

- naložení kol a obručí do popouštěcí pece pomocí dopravníku, překlapěče (popř. 
manipulátoru) a VZV 

Kontrola celého procesu tepelného zpracování je prováděna z jediného místa tj. z ovládací 
kabiny pomocí průmyslových kamer. V souladu s integrovaným systémem řízení  bude celý 
uzel vybaven automatizovaným systémem řízení chodu pecí, procesu kalení, dopravy, 
manipulace, vkládání dat teplotních režimů v jednotlivých zařízeních, archivace a sledování 
dat, sledování a vyhodnocování spotřeby plynu a rovněž sledování poruchových stavů.  

Tento automatický systém supervize garantuje řízení celého zařízení  ve všech svých částech. 
Uvedený systém bude propojen se sítí podniku pro přenos požadovaných dat. Systém 
garantuje  sledování operačních parametrů každého dne, každého jednotlivého kola. 

V souvislosti s tepelným zpracováním je počítáno s kontinuální návazností na následná 
zařízení tzn. tryskací zařízení, brinellovací zařízení a měřící středisko, které budou pracovat 
v taktu 66 ks.hod-1. Poptávky na jednotlivá zařízení jsou řešeny mimo tuto studii. 

Předpokládá  se převážení tepelně zpracované výroby vychlazené na min. 80°C pomocí VZV 
z obraceče umístěného na konci linky tepelného zpracování přímo do zásobníku tryskacího 
zařízení. To znamená 17 jízd za hod. v taktu 3,5 min. Po vytryskání kol budou kola pomocí 
portálového manipulátoru popř. dopravníku s otočnými stoly dopraveny na jedno ze dvou 
brinellovacích zařízení (dvou z důvodu nízkého taktu stávajícího brinellovacího zařízeni) a 
poté opět pomocí manipulátoru dopraveny do měřícího (třídícího) střediska. 

Součástí tepelného zpracování a následných zařízení jsou i skladovací plochy. V blízkosti 
linky tepelného zpracování je situován sklad na cca 10 % měsíční výroby tj. cca 2000 ks. U 
tryskacího zařízení a měřícího střediska je uvažováno s mezioperačními sklady na cca 300 ks. 

Pro vytříděnou výrobu určenou do obrobny a na expedici jsou vyhrazeny venkovní sklady, 
které jsou schopny pojmout cca 20 000 ks kol. 

 

7. Předpokládaný termín zahájení výstavby záměru a jeho dokončení 

Stavební řízení (stavební povolení) - do 06/2009 

Zahájení výstavby - 06/2009 

Dokončení výstavby - 05/2010 

Zkušební provoz - od 11/2010 

Zahájení provozu - 01/2011 
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8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Kraj Moravskoslezský (kód NUTS III: CZ080) 
Příslušná obec s rozšířenou působností Bohumín (kód ORP: 8102) 
Příslušná obec s pověřeným obecním úřadem Bohumín (kód POU: 81021) 
Obec Bohumín (kód obce: 599051) 
Katastrální území Nový Bohumín (kód k.ú.: 707031) 

 

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat 

Stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, které bude vydávat příslušný stavební úřad. 

 

B.II. Údaje o vstupech 

1. Půda 

Modernizace UTZ bude probíhat v prostorách stávající haly a bezprostředním okolí. Území je 
rámcově ohraničeno na severu a západě železniční trati ČD (Ostrava – Bohumín), na východě 
ul. Bezručova (silnice II/471) a Revoluční a na jihu vodní nádrži Nový stav. Areál ŽDB, 
v němž jsou lokalizovány provozy BTG, je obklopen trvalou obytnou zástavbou především na 
západ, sever a východ a ve vzdálenosti cca 3,5 km na sever je státní hranice s Polskem. 

Pozemky, kde bude probíhat výstavba jsou trvale vyňaty ze ZPF a jsou ve vlastnictví BTG. 
Součástí stavby nebudou terénní úpravy. Staveniště je vybaveno všemi druhy potřebných 
energií. Nejsou zde žádná ochranná pásma. 

 

2. Voda 

V případě realizace záměru nebude nutné zajišťovat přívody vody či odvádění odpadních vod, 
veškeré rozvody jsou stávající. 

Množství a kvalita vody 

1) Vodní chladící okruh přímého chlazení 

Celkové množství vody pro zařízení 

- kalící automaty (9 ks) 9×50 m3.hod-1 = 450 m3.hod-1 

- kalící vana (1 ks) 1×50 m3.hod-1 = 50 m3.hod-1 

- celkem 500 m3.hod-1 

- předpokládaná součinnost max. 450 m3.hod-1 

Tlak vody před zařízením 

- kalící automaty max. 0,40 MPa ± 0,025 MPa 

- kalící vana max. 0,40 MPa ± 0,025 MPa 

Vstupní teplota chladící vody do zařízením 

- kalící automaty max. 26°C 

- kalící vana max. 25°C ± 5°C 
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Oteplení vody 

- kalící automaty do 10°C 

- kalící vana do 15°C 

Kvalita vody v okruhu 

Průmyslová voda pro přímé chlazení, chemicky stabilizovaná, ošetřená proti biologickým 
nárůstům - pH = 7 ÷ 9 (NL do 400 mg.l-1, RL do 1200 mg.l-1). 

2) Vodní chladící okruh nepřímého chlazení 

Celkové množství vody pro zařízení 

- kroková pec 70 m3.hod-1 

- hydraulika 20 m3.hod-1 

- celkem 90 m3.hod-1 

Tlak vody před zařízením 

- kroková pec min. 0,35 MPa 

- hydraulika min. 0,35 MPa 

Tlaková ztráta při průtoku vody zařízením 

- kroková pec max. 0,25 MPa 

- hydraulika max. 0,20 MPa 

Vstupní teplota chladící vody do zařízení 

- kroková pec max. 25°C 

- hydraulika max. 25°C 

Oteplení vody 

- kroková pec max. 15°C 

- hydraulika max. 15°C 

Kvalita vody v okruhu 

Kvalita vody pro nepřímé chlazení, chemicky stabilizovaná, ošetřená proti biologickým 
nárůstům - pH = 7 ÷ 9 (NL do 15 mg.l-1, RL do 1200 mg.l-1). 

Navrhovaná řešení dodávek vody 

1) Vodní chladící okruh přímého chlazení 

Dodávka chladící vody bude zajišťována okruhem přímého chlazení sestávající z vertikální 
usazovací nádrže, otevřených vertikálních chladících věží, za sebou řazených filtračních 
automatů (sítových filtrů s automatickým praním) a příslušných čerpadel a akumulačních 
jímek vody. Součástí okruhu bude i zařízení pro zahušťování z vody zachycených okují.  

Okruh bude plněn a doplňován přídavnou provozní vodou odebíranou ze sítě přídavné vody 
podniku. Zdrojem této vody je řeka Olše a potok Lutyňka. Voda není po odběru z vodotečí 
čištěna. 

Cirkulace vody v okruhu bude zajišťována dvojicí čerpadel, a to čerpáním z vertikální 
usazovací nádrže na chladící věže (sestava čerpadel, 2 provozní + 1 rezervní) a čerpáním vody 
na kalící automaty a do kalící vany (sestava čerpadel - 9 provozních + 0 rezervních) na 
automaty a (1 provozní + 1 rezervní) do kalící vany. Z důvodů nerovnoměrné spotřeby a 
potřeby měnit množství a tlak vody pro kalící automaty budou elektromotory příslušných 
čerpadel řízeny frekvenčními měniči. 
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Chlazení vody bude prováděno ve čtyřech otevřených ventilátorových chladících věžích. 
Konstantní teplota chladící vody bude zajišťována chodem vhodného počtu věží a otáčkami 
ventilátorů věží. 

Znečištěná voda z kalení bude čištěna ve vertikální usazovací nádrži, následně na filtračním 
automatu s velikostí průliny 0,2 mm umístěném ve výtlačném potrubí na chladící věže a 
filtračních automatech s velikostí průliny 0,2 mm umístěných ve všech výtlačných potrubích 
na jednotlivé kalící automaty a kalící vanu. 

Usazené jemné okuje zachycené ve vertikální usazovací nádrži budou čerpány na tlakový 
separátor (hydrocyklon). Vyčištěná voda ze separátoru bude vrácena zpět do chladícího 
okruhu a zachycený okujový kal bude zahušťován v lamelové usazovací nádrži, odkud bude 
odvážen k dalšímu zpracování. Oddělená voda bude přečerpávána jako odluh do kanalizace. 

Ochrana vnitřních ploch vodou chlazených zařízení, potrubí i chlazených dílů proti korozím, 
inkrustacím a biologickým nárůstkům bude prováděna dávkováním inhibitoru, stabilizátoru a 
biocidu a výše popsaným čištěním. 

2) Vodní chladící okruh nepřímého chlazení 

Dodávka chladící vody bude zajišťována otevřeným chladícím okruhem s otevřenými 
chladícími věžemi a otevřenou sací jímkou cirkulačních čerpadel. 

Okruh bude plněn a doplňován přídavnou provozní vodou odebíranou ze sítě přídavné vody 
podniku. Zdrojem této vody je řeka Olše a potok Lutyňka. Voda není po odběru z vodotečí 
čištěna. Cirkulace vody v okruhu bude zajišťována jedním cirkulačním čerpadlem. 

Chlazení vody bude prováděno v otevřené ventilátorové chladící věži. Konstantní teplota 
chladící vody bude zajišťována chodem věže a otáčkami ventilátoru věže. 

Celý objem vody v okruhu bude postupně „boční filtrací“ filtrován na pískovém tlakovém 
filtru. Vodní objem okruhu bude přefiltrován za cca 12 hod. 

Ochrana vnitřních ploch vodou chlazených zařízení a chladícího okruhu proti korozím, 
inkrustacím a biologickým nárůstkům bude prováděna inhibitorem, biocidem a výše 
uvedenou boční filtrací. 

Potřeba energií pro vodní hospodářství BTG 

Vodní hospodářství bude „spotřebovávat“ přídavnou provozní vodu a spotřebovávat 
elektrický proud. 

Spotřeba přídavné vody 

- okruh přímého chlazení 7,7 m3.hod-1 

- okruh nepřímého chlazení 2,3 m3.hod-1 

- celkem 10 m3.hod-1 

Voda bude odebírána ze stávající sítě přídavné provozní vody podniku, která je převážně 
zároveň sítí hydrantové vody. Potrubí je vedeno v řadě sloupů 10/11 haly tepelného 
zpracování. Potrubí o velikosti DN 100 a tlaku v místě odběru 0,5 MPa. 

Spotřeba elektrického proudu 

Elektrický proud  190 kWh 
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3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Energetické zdroje – potrubní rozvody zemního plynu 

Napojení ohřívací a popouštěcí pece na hlavní řád zemního plynu bude provedeno v řadě 
sloupu D (viz. příloha č. 4). 

- předpokládaný instalovaný příkon ZP 2 100 m3.h-1 

- tlak plynu 30 kPa 

- výhřevnost ZP 34 500 - 35 800 kJ.m-3 

Přípojky pro stávající pece po odstavení stávajících tunelových pecí 1 - 3 budou demontovány 
vč. armatur  a zaslepeny. S demontovanými součástmi bude naloženo dle zákona o odpadech, 
viz více v kapitole B.III.3 Odpady. 

V následující tabulce jsou vypsány roční spotřeby zemního plynu pro stávající stav (2007) 
a také roční spotřeby zemního plynu pro cílový stav (2011). 

Tabulka 3:  Roční spotřeba zemního plynu v BTG (2007) 

 instal. příkon spotřeba plynu měrná spotřeba 

 kW m3.rok -1 m3.t-1 
karuselová ohřívací pec 18 360 7 676 953 90,1 
tunelová pec č.1 4 800 379 926 (1  
tunelová pec č.2 11 660 6 052 761 (1 82,1 
tunelová pec č.3 5 400 560 493 (1  
kroková ohřívací pec (kovárna náprav) 5 300 1 008 142 (2  
žíhací pec č. 1 (kovárna náprav) 3 540 988 422 (2  
žíhací pec č. 2 (kovárna náprav) 4 390 10 880 (2  
kovářská ohřívací pec č. 1 500 4 985  
kovářská ohřívací pec č. 3 100 0 (3  
kovářská ohřívací pec č. 61 100 0 (3  
 celkem 54 150 16 682 562  
Pozn.: (1 roční výroba kol a obručí 86 000 t.rok-1, (2 roční výroba náprav 42 000 ks.rok-1 pro obě žíhací pece, (3 mimo provoz 

Karuselová ohřívací pec má samostatný komín. Spaliny z Tunelové pece č.1 odcházejí volně 
do prostoru haly, neboť tato pec není zaústěna do komínu. Tunelové pece č.2 a č.3 mají 
společný komín. Kovářská ohřívací pec č. 1 je zaústěna do samostatného komínu, naproti 
tomu kovářské ohřívací pece č.3 a č.61 nejsou napojeny na žádný komín.  

Tabulka 4:  Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu v BTG (2011) 

 instal. příkon spotřeba plynu měrná spotřeba 

  kW m3.rok -1 m3.t-1 
karuselová ohřívací pec 18 360 9 478 953 90,1 
nová ohřívací pec - TZ 12 600 3 323 100 (1 31,35 
nová popouštěcí pec - TZ  8 100 1 469 160 (1 13,86 
kroková ohřívací pec (kovárna náprav) 5 300 1 320 186 (2  
žíhací pec č. 1 (kovárna náprav) 3 540 988 422 (2  
žíhací pec č. 2 (kovárna náprav) 4 390 320 188  
celkem 52 290 16 900 009  
Pozn.: (1 roční výroba kol a obručí 106 000 t.rok-1, (2 roční výroba náprav 55 000 ks.rok-1 pro obě žíhací pece 
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Karuselová ohřívací pec bude mít samostatný komín. Nová ohřívací i popouštěcí pec bude 
každá jedna svedena do samostatného komína. Kroková pec a obě Žíhací pece (č.1 a č.2) 
budou napojeny do společného komína. 

Energetické zdroje – potrubní rozvody stlačeného vzduchu 

Napojení zamýšleného UTZ na nový zdroj stlačeného vzduchu bude součástí dodávky hlavní 
technologie. 

- předpokládaný instalovaný příkon SV 650 m3.h-1 

- tlak 0,5 - 0,6 MPa 

Stlačený vzduch o přetlaku 0,6 MPa potřebný k ovládání pneumatických zařízení bude 
vyráběn v nové kompresorovně umístěné v prostoru hydraulické stanice. Součástí 
kompresorovny musí být i vzduchotechnické zařízení, které umožní nasávání vzduchu pro 
kompresor a odvod tepla z kompresoru.  

K výrobě stlačeného vzduchu bude použit kompresor o výkonu 650 m3.h-1, doplněný sušičkou 
vzduchu. Součástí kompresorovny bude rovněž vzdušník o objemu 3 m3.  

Energetické zdroje – potrubní rozvody dusíku 

Pro zaplynění pece v době oprav se bude používat dusík. 

Parametry dusíku : 

- předpokládaná spotřeba pro zaplynění 100 m3.h-1 (jednorázově) 

- tlak 0,5 - 0,6 MPa 

Jelikož v hale není rozvod dusíku, bude dusík získáván z tlakových dusíkových lahví. Pro 
požadované množství 100 m3.h-1 je zapotřebí baterii cca 10 ks lahví, která se umístí mezi 
sloupy H6-H8/7 a I6-I8/7 (viz. příloha č. 4). Potřebný přetlak dusíku 0,5 – 0,6 MPa bude 
zajišťován regulační řadou v blízkosti lahvové baterie.  

Elektrická energie - silnoproud 

Napěťové soustavy 

3PE AC 50Hz 6000V/IT rozvod vn, 

3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-C napájení linky, rozvod nn, motory, osvětlení, 
klimatizace 

1NPE AC 50Hz 230V/TN-S ovládací obvody, pomocné napájení 

1NPE DC 24V/TN-S ovládací obvody, digitální vstupy a výstupy, 
ASŘ, MaR 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

a) Základní ochrana (ochrana před nebezpečným dotykem živých částí) bude provedena: 

• izolací, 

• polohou, 

• kryty nebo přepážkami. 

b) Ochrana při poruše (ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí) bude provedena: 

• samočinným odpojením od zdroje v sítích IT a TN 

V případě nepříznivých vnějších vlivů bude ochrana doplněna místním pospojováním. 
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Bilance odběru elektrické energie 

Zařízení nové linky má následující parametry: 

- celkový instalovaný příkon Pi = 1155 kW 

- součinitel náročnosti b (beta) = 0,67 

- výpočtové zatížení Pp = 780 kW 

- roční spotřeba při ČPČ = 8 040 h.rok-1 6 200 MWh 

Kompenzace jalového výkonu 

S kompenzací jalového výkonu uzlu TZ se uvažuje na straně nízkého napětí 

Elektrická energie - slaboproud 

Elektrická požární signalizace 

Elektrická požární signalizace (EPS) bude instalována v prostorech se zvýšeným nebezpečím 
požáru tj. v trafostanici, v rozvodnách nn, v ovládací kabině a v hydraulické stanici. 

Dispečerská zařízení, telefon, LAN 

Elektroobjekt a ovládací kabina zařízení UTZ budou vybaveny telefonními přístroji pro 
dispečerský a místní telefonní styk. Připojení se provede z nejbližší sdružovací skříně. 

Průmyslová televize 

Technologické zařízení bude obsahovat kamerový systém, 5 kamer, 2 monitory s multiplexem 
(dodá dodavatel uzlu, včetně kabeláže a montáže).  

Elektrická energie – řídící systém 

Kompletní řídící systém celého UTZ je zahrnut v dodávce hlavního dodavatele. V době 
zpracování nebyly známy podrobnosti o řídícím systému. Podrobně je popsán v jednotlivých 
nabídkách dodavatelů kompletního TZ.  

 

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Posuzovaná modernizace bude mít dopady na dopravní infrastrukturu vně i uvnitř areálu. 
Dopravní nároky budou modernizací UTZ změněny vzhledem k faktu, že se jedná o navýšení 
výroby o cca 20 000 t.rok-1. 

Změny v intenzitách dopravy, zejména silniční kamionové se neočekávají, neboť jsou již 
v současné době přijata taková opatření, která omezují přepravu jak dováženého, tak 
expedovaného materiálu kamiony. Záměrem společnosti BTG je, aby pokud možná co nejvíce 
materiálu bylo dopravováno přes železnici, tzn. aby bylo co nejvíce využíváno železniční 
vlečky napojené na areál. 

Stávající dopravní situace je ve městě Bohumíně na hranici únosnosti. Hladiny hlukových 
emisí pak na hranici nejvyšších přípustných hlukových limitů a jakékoliv navýšení je 
vnímáno negativně ze strany obyvatel a také ze strany dotčených orgánů. 

Částečným řešením by mělo být napojení komunikace I/67 vedoucí z Bohumína do Karviné 
na dálnici D47 a to severovýchodním obchvatem přes k.ú. Nový Bohumín v blízkosti 
vodoteče Bohumínská stružka. Napojení svedené dopravy z D47 bude provedeno na ulici 
Lidická a dále levotočivým odbočením na ulici Bezručova. Tento obchvat však neřeší 
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konečné napojení areálu a obyvatelům v koncových úsecích komunikací nijak neulehčí 
stávající situaci. 

BTG dlouhodobě monitoruje vlastní dopravu materiálu. Pro účely posouzení vlivu dopravy na 
jednotlivé složky životního prostředí byly společností BTG poskytnuty podklady za roky 
2006, 2007 a za 1.pol. roku 2008. Rozdělení vlakové a kamionové dopravy je obsahem 
následující tabulky č. 5. 

Tabulka 5:  Rozdělení a intenzity dopravy v BTG – export 

Rok 2006 2007 2008 2011 
Vlak 45 % 53 % 58 % 59 % 
Kamion 55 % 47 % 42 % 41 % 
Počet jízd kamionů 2923 2442 1250(1 cca 2600 
Celkem (t) 86 589 86 414 47749(1 106 000(2 
Pozn.: (1 od ledna do června roku 2008, (2 navýšení výroby o cca 20 000 t 

Z hodnot uvedených v tabulce je zřejmé, že společnost BTG postupně přesouvá přepravený 
materiál ze silnice na železnici. Dle dostupných údajů o dovozu materiálu do BTG tvoří již 
v současné době silniční doprava pouhých 5 % z celkového množství materiálu tj. 6302,65 t. 
více v tabulce níže. 

Tabulka 6:  Rozdělení a intenzity dopravy v BTG – import 

Rok 2007 2011 
Vlak 95 % 95,7 % 
Kamion 5 % 4,3 % 
Počet jízd kamionů 387 385 
Celkem (t) 126 053 146 053 

Z uvedeného plyne, že import materiálu kamionovou dopravou i přes zvýšení výrobní 
kapacity zůstane v nejhorším uvažovaném případě na stejné úrovni jako je v současné době.  

V kapitole B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry jsou popsány možné 
kumulativní vlivy a doprava, resp. hluk z dopravy a emise výfukových plynů ze spalovacích 
motorů, je jedním z nejpalčivějších problémů. Je zde uvedena podmínka vyplývající ze závěrů 
Hlukové studie (RNDr. V. Suk, 2008), že doprava musí být dělena v poměru 90:10 ve 
prospěch železniční dopravy pro navýšenou výrobu. Společnost BTG se tento trend snaží 
postupně naplňovat, což je patrné z výše uvedených tabulek. 

Silniční doprava 

Silniční doprava bude vedena především přes vrátnici č. 3, umístěné v jižní části areálu z ulice 
Revoluční, pravým odbočením po cca 700 m od ulice Bezručova. Další alternativou je 
vrátnice č. 2 ve východní části areálu, taktéž dostupné z ulice Revoluční. 

V současné době činí silniční dopravní nároky BTG přibližně 6 – 7 kamionů denně vč. sobot a 
nedělí. Modernizací provozu UTZ vzrostou nároky na dodávku surovin, které však budou 
pokrývány zvýšením dodávek ze ZPO z ocelárny ŽDB GROUP a.s. Nárůst dopravy ze strany 
ocelárny je řešen v rámci hodnocení vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel a bylo zde 
uloženo opatření, že doprava veškerého materiálu musí být dělena v poměru 90:10 ve 
prospěch železnice.  

V kapitole D.IV jsou charakterizována opatření, jenž by měla být přijata v rámci provozu na 
silničních komunikacích pro celý areál ŽDB s cílem dodržet limitní hlučnosti pro denní 
i noční dobu. 
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V následující tabulce jsou uvedeny dopravní intenzity na uvažovaných komunikacích v okolí 
areálu ŽDB. Pro nárůst dopravy je použit korelační koeficient nárůstu dopravy, který je 
vztažen k roku 2005 jako výchozímu bodu (Sčítání dopravy ŘSD ČR, 2005). 

Tabulka 7:  Intenzity dopravy na komunikacích v okolí areálu  

rok č. silnice sčítací úsek NA OA Σintenzity* 
II/471 7-3912 1213 5770 7050 2005 

výchozí stav II/471 7-3910 273 2673 2972 
II/471 7-3912 1293 6185 7549 2008 

současný stav II/471 7-3910 291 2865 3167 
II/471 7-3912 1366 6578 8019 2011 

cílový stav II/471 7-3910 307 3047 3366 
Pozn.: * - do celkové intenzity jsou započteny i motocykly, které se však v průměru podílí na intenzitách do cca 
0,5 %. V případě zmíněných úseků to je cca 0,7 %. 

Železniční doprava 

Přednostní využívání železniční dopravy je podmínkou jakékoliv modernizační akce. 
Železniční doprava je dnes vedena až do areálu ŽDB, kde je provozována síť 
vnitropodnikových vleček. Železniční napojení areálu je provedeno ze západní strany, 
přímým napojením na mezinárodní železniční koridor. 

Tabulka 8:  Železniční doprava v BTG  

 t celkem t vlak % vlak  t kamion % kamion počet kamionů 
průměr za měsíc v r. 2006 7 216 3 237 45 3 979 55 244 
průměr za měsíc v r. 2007 7 201 3 831 53 3 370 47 204 
průměr za měsíc v r. 2008 7 958 4 583 58 3 375 42 208 
celkem (2006, 2007, 2008) 220 752 112 312   108 440   6 615 

průměr za měsíc 
(2006, 2007, 2008) 7 458 3 884 52 3 575 48 218 

Z tabulky výše je zřejmé, že BTG se snaží delší dobu přesouvat dopravu materiálu ze silnice 
na železnici. Rozdíl mezi lety 2006 a polovinou roku 2008 je 13 % úbytku kamionové 
dopravy ve prospěch železnice.  

Struktura vnitropodnikové dopravy vstupních a výstupních materiálů 

Hlavní surovinou na vstupní straně jsou polotovary ze ZPO, ocelárny ŽDB GROUP a.s. Ty 
budou dopravovány po vnitropodnikové vlečce z ocelárny. Areál je dostatečně zavlekovaný, 
tudíž není nutné budovat nové připojení z ocelárny na BTG. 

V rámci modernizace UTZ lze předpokládat, že budou upraveny následující dopravní a 
manipulační zařízení: 

• úpravy stávajících jeřábů v místě stavby, které můžou vyplynout z instalace nové 
technologie (např. zajištění průjezdu nad technologií a stavebními objekty, úprava 
ovládání, omezení dojezdu jeřábů), 

• úprava venkovního jeřábu (sklad válcovaného materiálu) s ohledem na změnu výstupu na 
jeřábovou dráhu a zajištění průjezdu nad stavebními objekty (sklady), 

• úprava vysokozdvižných vozíků (nespecifikované úpravy spojené s manipulací s koly a 
obručemi v novém UTZ). 

Manipulace s koly a obručemi ve vlastní lince TZ bude dodávkou hlavní technologie UTZ. 
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B.III. Údaje o výstupech 

1. Ovzduší 

Posuzovaný areál je obklopen trvalou obytnou zástavbou především na západ, sever a východ 
a ve vzdálenosti cca 3,5 km severovýchodně je státní hranice s Polskem. 

Emise TZL, SO2, NOX a CO z provozu zařízení v BTG jsou zjišťovány jednorázovými 
měřeními prováděnými 1x ročně. Pro výpočet ročních emisí byly k dispozici údaje za rok 
2007. Emise ostatních znečišťujících látek jsou zjišťovány jednorázovými měřeními 
prováděnými jednou za 3 roky. 

Podrobněji je stávající stav popsán v Rozptylové studii - příloze č. 6 této dokumentace. 

Stávající stav 

Liniové zdroje 

Liniovým zdrojem znečištění ovzduší jsou emise z výfukových plynů vozidel, pohybujících 
se po stávajících komunikacích v okolí lokality (II/471 ul. Bezručova, ul. Revoluční) a dále 
pak vnitropodnikové komunikace v areálu ŽDB. Současná situace dopravních intenzit ve 
městě Bohumíně je popsána v kapitole B.II.4.  

Emisní faktory pro motorová vozidla byly získány z webových stránek MŽP ČR, jsou platné 
pro rok 2008 a splňují emisní normy EURO4. Stanovení emisních faktorů je vždy zatěžkáno 
relativně velkou možností chyby, vzhledem ke skladbě vozového parku, jeho stáří apod. Pro 
emisní faktory v  tabulce č. 9 jsou uvažovány 3 typy vozidel: os. vozidla s dieselovým a 
benzínovým agregátem v poměru 30 : 70 % ve prospěch benzínových a těžká nákladní 
vozidla s dieselovým pohonem. 

Tabulka 9:  Emisní faktory pro vozidla, při rychlosti 50 km.h-1 (EURO2) 
PM10 (g.km-1) NOX  (g.km-1) CO (g.km-1) 

kategorie 
2008 

osobní vozidla diesel  0,083 0,557 0,214 

osobní vozidla benzín < 0,001 0,229 0,400 

NA 0,460 14,864 4,215 
Pozn.: NA – nákladní automobil 

V roce 2011 by měly být v platnosti přísnější emisní normy EURO5. Následující tabulka 
obsahuje údaje o průměrném stáří vozového parku v České republice.  

Tabulka 10:  Průměrné stáří vozového parku v ČR k 31.12.2007  

Kategorie Počet registrací  Průměrný rok výroby  Pr ůměrné stáří  
Osobní   
(kat. M1) 

  4 280 081  
(4 108 610) 

1994,07 
(1993,13 ) 

13,93 
(13,87) 

Užitková vozidla   
(kat. N1až N3 celkem) 

630 832   
(562 255) 

1997,80  
(1996,36) 

10,20  
(10,64) 

z toho jen:    
........- nákladní    
.   
........- tahače    
...........návěsů   
..   
........- speciální 

.  
533 916 
(468 28 2)  

18 911  
(20 667)  

46 672 
(48 777) 

.  
1999,01 
(1997,68)  

1997,85  
(1997,51)  

1984,61  
(1984,54) 

.  
8,99  
(9,32)  

10,15  
(9,49)  

23,39  
(22,46) 

Pozn.: Údaje v závorce jsou k datu 31.12.2006 
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Z uvedeného vyplývá, že stáří vozového parku je hluboko nad průměrem Evropské Unie, kde 
je za maximální stáří vozového parku považováno cca 10 – 12 let. Stáří vozu má přímý vliv 
na jeho emisní faktory a starší vozy nejsou pravidelně podrobovány servisním kontrolám a 
hrozí větší pravděpodobnost havárie, případně úniku pohonných hmot nebo jiná neočekávaná 
negativní situace, která může ohrozit jednotlivé složky životního prostředí. 

Pro srovnání jsou v následující tabulce uvedeny emisní faktory osobních automobilů při 
stejných provozních podmínkách, a to při průjezdu obcí rychlostí 50 km.h-1 s nulovým 
podélným sklonem vozovky. Rozdíly u nákladních vozidel jsou ještě markantnější. Tabulka 
obsahuje emisní faktory vozidel s benzínovými agregáty, kterých je stále více než vozidel 
s dieselovým agregátem. 

V tabulce emisí níže jsou přepočítány celkové emise s použitím současných platných norem 
EURO4. 

Tabulka 11:  Srovnání emisních faktorů vozidel různého stáří 
Stáří vozu / emisní norma PM10 (g.km-1) CO (g.km-1) benzen (g.km-1) NOX (g.km-1) 

1995/EURO 1 < 0,001 0,466 0,010 0,520 
1999/EURO 2 < 0,001 0,423 0,004 0,229 
2003/EURO 3 < 0,001 0,318 0,003 0,114 
2008/EURO 4 < 0,001 0,249 0,002 0,114 

Emisní faktory u vozidel různého stáří mají klesající tendenci, tzn. že množství vzniklých 
emisí na kilometr klesá. Údaje o stáří vozového parku v ČR a porovnání emisních faktorů 
jednotlivých emisních norem pak zcela jasně ukazuje na fakt, že při průměrném stáří osobních 
vozidel (13,93 roků) a stáří nákladních vozidel (8,99 resp. tahačů návěsů 10,15 roků) budou 
emisní faktory vyšší a tudíž množství zplodin z automobilů bude taky vyšší. 

Z důvodu nadměrné hlučnosti i emisí do ovzduší stávající dopravy spojené s provozem areálu 
ŽDB, byla pro posouzení vlivů na ŽP stanovena podmínka, dodržet poměr silniční a 
železniční přepravy 90:10 zejména na exponované komunikaci II/471 (ul. Bezručova). 

Tabulka 12:  Emise z provozu na komunikaci II/471 – sčítací úsek 7-3912 (2008) 

PM10 (g.km-1.den-1) NOX  (g.km-1.den-1) CO (g.km-1.den-1) 
kategorie 

pro rok 2008 – současný stav 
osobní vozidla diesel 153,965 1033,235 396,970 
osobní vozidla benzín 4,330 991,57 1732,000 

NA 594,780 19219,152 5449,995 

Tabulka 13:  Emise z provozu na komunikaci II/471 – sčítací úsek 7-3910 (2008) 

PM10 (g.km-1.den-1) NOX  (g.km-1.den-1) CO (g.km-1.den-1) 
kategorie 

pro rok 2008 – současný stav 
osobní vozidla diesel 71,297 478,463 183,826 
osobní vozidla benzín 2,006 459,374 802,400 

NA 133,860 4325,424 1226,565 

Bodové zdroje 

Bodové zdroje představují komíny sloužící k odvodu plynů vznikajících  při provozu 
technologie. Emise znečišťujících látek z komínů byly stanoveny výpočtem z předaných 
výsledků měření provozovatele za rok 2006. V současném posuzovaném provozu se nachází 4 
bodové zdroje z provozu následujících operací: 
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• Karuselová ohřívací pec -  pec je zaústěna do samostatného komínu 

• Tunelové pece – pece č.2 a č.3 jsou zaústěny do společného komínu, spaliny z tunelové 
pec č.1 jsou zaústěny do pracovního prostoru v hale 

• Kovárna náprav – skládá se z krokové ohřívací pece a dvou žíhacích pecí, kdy všechny 
pece jsou zaústěny do 1 komínu 

• Kovárna -  skládá se ze 3 ohřívacích pecí, kde pece č.3 a 61 jsou mimo provoz, pec č.1 je 
zaústěna do samostatného komínu 

Emisní charakteristiky byly stanoveny následovně: 

• Karuselová ohřívací pec – byly použity údaje z objednatelem dodaného protokolu o 
měření ze dne 7.6.2007 

• Tunelové pece – byly použity údaje z protokolu o měření ze dne 5.6.2007 

• Kovárna náprav – jelikož v procesu nejsou v provozu obě žíhací pece současně, byl pro 
výpočet  emisních charakteristik použit vážený průměr produkovaných emisí vztažený na 
poměr spotřeby zemního plynu z protokolu o měření ze dne 6.6.2007 (kroková ohřívací a 
žíhací pec č.2) a ze dne 19.9.2007 (kroková ohřívací a žíhací pec č.1) 

• Kovárna – vliv tohoto zdroje byl zanedbán, jelikož objednatelem dodané protokoly z 
měření uvádějí z daného zařízení jiné emise než u všech ostatních zařízení a spotřeba plynu 
z celkové spotřeby procesu je minimální (0,03 %).  

Tabulka 14:  Použité emisní charakteristiky bodových zdrojů 

Parametr Jednotka 
Karuselová 
ohřívací pec 

Tunelové pece Kovárna 
náprav 

Označení komínu - 11 12 13 
PM10 g.s-1 0,031832 0,069662 0,009248 
CO g.s-1 0,013263 0,101123 0,010762 
NOx g.s-1 0,782537 0,696622 0,367038 
Výška emise nad terénem m 33,8 43,7 50 
Objem vzdušiny m3.s-1 4,421 11,236 5,408 
Teplota vzdušiny °C 384* 214 241 
Průměr výduchu m 2,845 1,6 1,6 
Výstupní rychlost  plynu m.s-1 4,8 10,1 5,1 
Roční využití zdroje %.100-1 0,81 0,81 0,81 
Počet provozních hodin  hod.den-1 24 24 24 

* pro potřeby modelu byla použita hraniční hodnota 350 

Období výstavby 

Modernizace UTZ bude probíhat převážně uvnitř haly. Dotčeny budou jen některé venkovní 
plochy. 

Významnějším producentem znečišťujících látek do ovzduší může být doprava spojená 
s dovozem či odvozem materiálu a možná zvýšená sekundární prašnost z dopravy do ovzduší 
v důsledku špatných klimatických podmínek a nedodržování navržených opatření v průběhu 
výstavby. 

Zvýšená prašnost je obvyklým projevem každé stavební činnosti. Lze předpokládat, že bude 
nepravidelná (závislost na době provádění prací a klimatických podmínkách). Množství 
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sekundárních emisí prachu do okolního prostředí bude eliminováno tím, že značné množství 
stavebních prací bude probíhat uvnitř haly. To však znamená dočasné zhoršení pracovního 
prostředí. 

Předpokládané zahájení výstavby je stanoveno na červen roku 2009. Bude vystavěna veškerá 
potřebná infrastruktura pro nový UTZ a současně bude stále v provozu stávající UTZ. Po 
zprovoznění nového UTZ bude stávající zařízení demontováno a v průběhu 1 až 2 let 
odstraněno. Po tuto dobu bude zařízení v místě ponecháno pro případ výpadku nového UTZ a 
pak zcela odstraněno. 

V období výstavby, tedy realizace záměru, se předpokládá, že nároky na dopravu nebudou 
zvýšené. Jedná se o navezení technologie, přeprava materiálu popřípadě odpadu vzniklého 
v souvislosti se samotnou modernizací, které bude probíhat rozloženě v období téměř jednoho 
roku. Je tedy zřejmé, že navýšení dopravy nebude mít zásadní význam na intenzity dopravy 
v souvislosti z výstavbou záměru.  

Cílový stav 

Liniové zdroje 

Vzhledem k plánovanému rozdělení dopravy v poměru 90 % materiálu a surovin železniční a 
10 % silniční, nebude představovat nárůst průjezdu nákladních vozidel obydlenými oblastmi 
zhoršení stávající situace je vliv z provozu liniových zdrojů zanedbatelný a z tohoto důvodu 
není modelován. Problém by mohl nastat v situaci, že by BTG nebylo schopno tento 
požadavek dodržet a nákladní doprava by byla využívána více než zmíněnými 10 %.  

Dovoz surovin a materiálů po železnici přináší především časová úskalí a z toho plynoucí 
finanční prostoje. Je však nezbytné akceptovat podmínku, jenž byla zapracována do hlukové i 
rozptylové studie, že požadovaný poměr železniční a silniční dopravy je maximální únosná 
hranice, při které nebude zvyšována stávající hlučnost. 

Pro období provozu již budou reálnější emisní normy EURO3, neboť, i kdyby se stáří 
vozového parku v ČR nesnižovalo, bude v roce 2011 průměrné stáří vozidel odpovídat 
emisním normám EURO3.   

Tabulka 15:  Emisní faktory pro vozidla, při rychlosti 50 km.h-1 (EURO3)   
PM10 (g.km-1) NOX  (g.km-1) CO (g.km-1) 

kategorie 
2008 

osobní vozidla diesel 0,041 0,335 0,174 
osobní vozidla benzín < 0,001 0,114 0,318 

NA 0,241 1,875 3,394 

Tabulka 16:  Emise z provozu na komunikaci II/471 – 7-3912 (2011) 

 

PM10 (g.km-1.den-1) NOX  (g.km-1.den-1) CO (g.km-1.den-1) 
kategorie 

pro rok 2011 – cílový stav 
osobní vozidla diesel 80,893 660,955 343,302 
osobní vozidla benzín 4,605 524,970 1464,390 

NA 329,206 2561,250 4636,204 
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Tabulka 17:  Emise z provozu na komunikaci II/471 – 7-3910 (2011) 

PM10 (g.km-1.den-1) NOX  (g.km-1.den-1) CO (g.km-1.den-1) 
Kategorie 

pro rok 2011 – cílový stav 
osobní vozidla diesel 37,474 306,19 159,036 
osobní vozidla benzín 2,133 243,162 678,294 

NA 73,987 575,625 1041,958 

Bodové zdroje 

Po rekonstrukci posuzovaného provozu bude situace následující: 

• Karuselová ohřívací pec -  zůstane zachována v nezměněné podobě, navýšení kapacity 
bude dosaženo zkrácením doby nahřívání. Při současném provozu je tento proces 
„zdržován“ následujícími operacemi a materiál je z provozních důvodů déle zadržován na 
karuselové peci. Tento prostoj odpadne nahrazením tunelových pecí jiným zařízením.  

• Ohřívací pec – bude zaústěna do volného komínu v areálu 

• Popouštěcí pec – bude zaústěna do uvolněného komínu v Kovárně 

• Kovárna náprav – dojde k navýšení emisí v důsledku navýšení produkce náprav 

• Kovárna -  bude zrušena 

Emisní charakteristiky pro scénář č. 1 byly stanoveny následovně: 

V případě scénáře 1 je uvažováno s produkcí emisí v g.s-1 ve stejném množství jako za 
stávajícího stavu. 

Karuselová ohřívací pec – bylo uvažováno s navýšením spotřeby plynu a s tím spojených 
produkovaných emisí dle navýšení výroby kol a obručí tj. 23 % 

Ohřívací pec – zbylá kapacita v produkci emisí byla rozdělena dle plánované spotřeby plynu 
mezi ohřívací a popouštěcí pec v poměru cca 2/3 a 1/3, což odpovídá emisím PM10 cca 
25 mg.m-3.  

Popouštěcí pec – viz. ohřívací pec 

Kovárna náprav – bylo uvažováno s navýšením spotřeby plynu a s tím spojených 
produkovaných emisí dle navýšení výroby náprav tj. 31 % 

Tabulka 18:  Použité emisní charakteristiky bodových zdrojů – scénář 1 

Parametr Jednotka 
Karuselová 
ohřívací pec 

Ohřívací 
pec 

Popouštěcí 
pec 

Kovárna 
náprav 

Označení komínu - 1001 2001 1004 1003 
PM10 g.s-1 0,039153 0,039649 0,019825 0,012114 
CO g.s-1 0,016314 0,063157 0,031579 0,014098 
NOx g.s-1 0,962520 0,268571 0,134285 0,480820 
Výška emise nad terénem m 30 34,3 30 50 
Objem vzdušiny m3.s-1 4,421 1,590 0,703 5,408 
Teplota vzdušiny °C 384* 200 500* 241 
Průměr výduchu m 2,845 0,8 0,8 1,6 
Výstupní rychlost  plynu m.s-1 4,8 3,9 5,4 5,1 
Roční využití zdroje %.100-1 0,81 0,81 0,81 0,81 
Počet provozních hodin  hod.den-1 24 24 24 24 

* pro potřeby modelu byla použita hraniční hodnota 350 
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Emisní charakteristiky pro scénář č. 2 byly stanoveny následovně: 

V případě scénáře 2 bylo odhadováno množství emisí z nově vybudovaných zdrojů tak, aby 
nedošlo ke zhoršení stávající imisní situace s přihlédnutím k specifikům oblasti města 
Bohumína (vysoká prašnost). Scénář 2 byl použit pouze pro modelování imisních dopadů 
PM10, jelikož imisní příspěvek ostatních polutantů je nevýznamný.  

• Karuselová ohřívací pec – viz výše. 

• Ohřívací pec – zbylá kapacita v produkci emisí byla rozdělena dle plánované spotřeby 
plynu mezi ohřívací a popouštěcí pec v poměru cca 2/3 a 1/3, což odpovídá produkci emisí 
cca 10 mg.m-3.  

• Popouštěcí pec – viz. ohřívací pec 

• Kovárna náprav – bylo uvažováno s navýšením spotřeby plynu a s tím spojených 
produkovaných emisí dle navýšení výroby náprav tj. 31 % 

Tabulka 19:  Použité emisní charakteristiky bodových zdrojů – scénář 2 

Parametr Jednotka 
Karuselová 
ohřívací pec 

Ohřívací 
pec 

Popouštěcí 
pec 

Kovárna 
náprav 

Označení komínu - 1001 2001 1004 1003 
PM10 g.s-1 0,031832 0,015903 0,007031 0,012114 

Výška emise nad terénem m 30 34,3 30 50 
Objem vzdušiny m3.s-1 4,421 1,590 0,703 5,408 
Teplota vzdušiny °C 384* 200 500* 241 
Průměr výduchu m 2,845 0,8 0,8 1,6 

Výstupní rychlost  plynu m.s-1 4,8 3,9 5,4 5,1 
Roční využití zdroje %.100-1 0,81 0,81 0,81 0,81 

Počet provozních hodin  hod.den-1 24 24 24 24 

* pro potřeby modelu byla použita hraniční hodnota 350 

Plošné rozložení koncentrací z provozu UTZ 

Stávající stav 

Roční imisní příspěvky dosahují maximálních hodnot ve dvou oblastech – ve vzdálenosti cca 
400 m severovýchodně až jihovýchodně a cca 350 m jihovýchodně od zdroje. Vliv stávající 
výroby na ovzduší zasahuje první jednotky km od závodu. 

V případě krátkodobých koncentrací se do plošného rozložení koncentrací významněji 
promítá reliéf terénu. Kromě nejvyšších koncentrací v těsné blízkosti (do 100 m) od zdroje 
znečišťování jsou významné imisní příspěvky dosahovány v oblasti zvýšených koncentrací 
v části Bohumín-Záblatí, Baginec a jižní oblast města Bohumína (1,5 – 2 km od zdroje). 

Průměrný vliv záměru charakterizovaný na základě ročních imisních příspěvků zasahuje okolí 
do vzdálenosti cca 2 – 3 km (dále již činí imisní příspěvky méně než 30 % maximálních 
hodnot). Na základě modelových výpočtů krátkodobých imisních příspěvků odhadujeme 
stávající relevantní dosah vlivu záměru na cca 4 km. 

Cílový stav 

Po realizaci posuzované akce dojde ke změně v plošném rozložení koncentrací, zejména 
z navýšení počtu emitujících zdrojů o 2. 
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Maxima ročních koncentrací lze očekávat do vzdálenosti cca 200 m od zdroje znečištění. 
V nejbližších obydlených oblastech lze očekávat cca 50 % maximálního imisního příspěvku u 
prachových částic a cca 70 % u plynných emisí. 

Hodnoty 24-hodinových imisních příspěvků budou nejvyšší cca v okruhu 300 m od zdroje 
znečištění a dále v části Bohumín-Záblatí a Baginec. V nejbližších obydlených oblastech lze 
očekávat cca 70 % maximálního imisního příspěvku u prachových částic a cca 60 % u 
plynných emisí. 

Ovlivnění ovzduší v místě nejbližší obytné zástavby 

Nejbližší stavby pro bydlení se nacházejí ve vzdálenosti cca 100 m východně a cca 800 m 
severně od zdrojů znečištění. Za současného stavu lze očekávat v místě nejbližší obytné 
zástavby roční imisní příspěvky na úrovni cca 70 %, v případě krátkodobých koncentrací až 
90 % nejvyšších vypočtených příspěvků. Je to způsobeno faktem, že nejbližší obytná zástavba 
se nachází velmi blízko oblastí, kde dochází k největšímu ovlivnění ovzduší vlivem provozu. 

Rekonstrukcí výroby dojde ke změně v plošném rozložení koncentrací a dle modelových 
výpočtů bude roční imisní příspěvek v místě nejbližší obytné zástavby na úrovni cca 50 %, 
v případě krátkodobých koncentrací se bude jednat o 70 % vypočtených maxim u prachových 
částic. 

 

2. Odpadní vody  

Odpadními látkami vodního hospodářství budou: 

- voda odluhu okruhu přímého chlazení kol a obručí 

- voda odluhu okruhu nepřímého chlazení krokové pece a hydrauliky 

Množství a kvalita odpadních vod 

Odluh okruhu přímého chlazení 

Množství: 3 m3.hod-1 

Kvalita: průmyslová voda pro přímé chlazení, pH = 7 ÷ 9,  

 NL do 400 mg.l-1, RL do 1200mg.l-1 

Odluh okruhu nepřímého chlazení 

Množství: 1 m3.hod-1 

Kvalita: průmyslová voda pro nepřímé chlazení, pH = 7 ÷ 9, 

 NL do 15 mg.l-1, RL do 1200mg.l-1 

Voda bude vypouštěna do stávající dešťové a průmyslové kanalizace podniku, větev IV. 
Kanalizace ústí do stávající čistírny odpadních vod podniku. 

Znečištěná voda z kalení bude čištěna ve vertikální usazovací nádrži, následně na filtračním 
automatu s velikostí průliny 0,2 mm umístěném ve výtlačném potrubí na chladící věže a 
filtračních automatech s velikostí průliny 0,2 mm umístěných ve všech výtlačných potrubích 
na jednotlivé kalící automaty a kalící vanu. 

Usazené jemné okuje zachycené ve vertikální usazovací nádrži budou čerpány na tlakový 
separátor (hydrocyklon). Vyčištěná voda ze separátoru bude vrácena zpět do chladícího 
okruhu, a zachycený okujový kal bude dále zahušťován v lamelové usazovací nádrži, kde 
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bude připravován k odvozu k dalšímu zpracování. Oddělená voda bude přečerpávána jako 
odluh do kanalizace. 

Okruh bude plněn a doplňován přídavnou provozní vodou odebíranou ze sítě přídavné vody 
podniku. Zdrojem této vody je řeka Olše a potok Lutyňka. Voda není po odběru z vodotečí 
čištěna. 

Cirkulace vody v okruhu bude zajišťována jedním cirkulačním čerpadlem. Chlazení vody 
bude prováděno v otevřené ventilátorové chladící věži. Konstantní teplota chladící vody bude 
zajišťována chodem věže a otáčkami ventilátoru věže. 

Celý objem vody v okruhu bude postupně „boční filtrací“ filtrován na pískovém tlakovém 
filtru. Vodní objem okruhu bude přefiltrován za cca 12 hod. 

Údaje o vypouštění odpadních vod jsou v následujícím přehledu – ŽDB GROUP a.s. -  
povolení k vypouštění odpadních vod  

Ze závodu železáren z ČOV do Bohumínské stružky v ř.km 5,7 hydrologického pořadí 2-03-
02-012 v množství, jež je uvedeno v následující tabulce. 

Tabulka 20:  Množství odpadních vod vypouštěných přes ČOV ŽDB GROUP a.s. 
množství m3.rok-1 m3.den-1 l.s-1 
maximálně 7 884 000 21 600 250 
průměrně 6 780 240 18 576 215 

 

3. Odpady 

Odpady vznikají v průběhu celého procesu. Nakládáni s nimi se řídí zákonem o odpadech 
č. 185/2001 Sb. ve znění zákona č. 34/2008 Sb. a jeho prováděcími předpisy. 

Odpady vznikající v období výstavby 

Druhy odpadů, které pravděpodobně budou vznikat v období výstavby jsou uvedeny 
v následující tabulce. Odpady vzniklé v souvislosti se stavebními úpravami budou 
likvidovány stavební firmou provádějící práce.  

Tabulka 21:  Předpokládané druhy odpadů vznikající při výstavbě hodnoceného záměru  

název odpadu kód katego-
rie zdroj odpadu 

odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné neb. látky 08 01 11 N stavební práce 

jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 
11 08 01 12 O stavební práce 

papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O obaly použitých stavebních 
materiálů 

plastové obaly 15 01 02 O obaly použitých stavebních 
materiálů 

směsné obaly 15 01 06 O obaly použitých stavebních 
materiálů 

obaly obsahující zbytky neb. látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné, obaly od čistících a odmašťovacích 

prostředků a jiných médií, nátěrových hmot apod. 
15 01 10 N obaly použitých stavebních 

materiálů 

absorpční činidla, filtr. materiály (vč. olejových filtrů 
jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochr. oděvy 

znečištěné nebezpečnými látkami 
15 02 02 N obaly použitých stavebních 

materiálů 
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beton 17 01 01 O nadbytečný nebo náhodně 
znehodnocený základový beton 

cihly 17 01 02 O stavební a demoliční práce 
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků obsahujících neb. látky 17 01 06 N stavební a demoliční práce 

směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod č. 170106 17 01 07 O stavební a demoliční práce 

dřevo 17 02 01 O odpadní stavební dřevo 
sklo 17 02 02 O stavební a demoliční práce 

plasty 17 02 03 O odpadní plasty z montáže 
technologických celků věže 

železo a ocel 17 04 05 O konstrukční prvky, stavební a 
demoliční práce 

směsné kovy 17 04 07 O konstrukční prvky, stavební a 
demoliční práce 

kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 O instalace kabelů 

zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 17 05 03 N stavební a demoliční práce 

zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 17 05 04 O stavební a výkopové práce 

izolační materiál s obsahem azbestu 17 06 01 N demontáž pecí či jiných 
provozních souborů 

jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 17 06 03 N demontáž pecí či jiných 

provozních souborů 
izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 

06 03 17 06 04 O demontáž pecí či jiných 
provozních souborů 

Stavební materiály obsahující azbest 17 06 05 N demontáž pecí či jiných 
provozních souborů 

jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 
stavebních a demoličních odpadů) obsahující 

nebezpečné látky) 
17 09 03 N demontáž pecí 

směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03 17 09 04 O demontáž pece či jiných 

provozních souborů 
směsné obaly 15 01 06 O stavební práce,  

Údaje o množství vznikajících odpadů ze stavební činnosti budou doplněny po vyjasnění 
technických a technologických detailů. Odpady, které budou po ověření zkouškami zařazeny 
mezi nebezpečné, budou likvidovány specializovanou firmou. 

Odpady, vzniklé v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány v odpovídajících 
shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech, odděleně podle kategorií a druhů. 
Shromažďovací prostředky resp. místa pro shromažďování odpadů budou řádně označena 
názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů. 

Shromažďovací prostředky na nebezpečné odpady budou opatřeny identifikačními listy dle 
§ 13 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění s obsahem dle vyhlášky MŽP ČR 
č. 383/2001 Sb. v platném znění a označeny grafickým symbolem příslušné nebezpečné 
vlastnosti dle zvláštních předpisů (vyhláška 376/2001 Sb. MŽP ČR a MZ ČR o hodnocení 
nebezpečných odpadů, v platném znění). 

Shromážděné odpady budou průběžně odváženy mimo areál k jejich dalšímu využití resp. 
k odstranění (likvidaci). Za odpady v průběhu stavebních prací bude odpovídat dodavatel 
stavebních prací, který si zajistí souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Před zahájením 
a po ukončení přepravy NO vyplní přepravce evidenční list pro přepravu nebezpečných 
odpadů. 
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Odpady vznikající v období provozu 

V období provozu budou vznikat převážně odpady, které jsou uvedené v tabulce č. 22. Jedná 
se především o odpady z filtrace vzdušiny z ohřívacích pecí, vyzdívky pecí, kaly z filtrace 
odpadní vody po kalení, zachycené okuje aj. 

Tabulka 22:  Odpady vznikající při provozu hodnoceného záměru  

Kód 
odpadu 

Kat. 
odpadu 

Název druhu odpadu 

100119 O Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18 
100121 O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 100120 
100126 O Odpady z čištění chladicí vody 
100208 O Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 100207 
100212 O Jiné odpady z čištění chladící vody neuvedené pod číslem 100211 
101016 O Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 10 15 
130110 N Nechlorované hydraulické minerální oleje 
130111 N  Syntetické hydraulické oleje 
130205 N Nechlorované minerální oleje, převodové a mazací oleje 
130502 N Kaly z odlučovačů oleje 
130503 N Kaly z lapáků nečistot 
130506 N Olej z odlučovačů oleje 
130507 N Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje 
150101 O Papírové a lepenkové obaly 
150103 O Dřevěné obaly 
150104 O Kovové obaly 
150106 O Směsné obaly 

150202 N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), 
čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

150203 O Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené  
pod číslem 15 02 02 

161101 N Vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů 
obsahující nebezpečné látky 

161102 O Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů 
neuvedené pod číslem 161101 

200301 O Směsný komunální odpad 

 

4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 

Rizika pro životní prostředí při možných haváriích a nestandardních stavech budou 
maximálně snížena technickým řešením záměru, které zahrnuje řadu bezpečnostních prvků.  

Rizika z přepravy surovin, výrobků a odpadů 

Havarijní situace může vzniknout v souvislosti s případnou havárií motorových vozidel, nebo 
stavebních mechanizmů v období výstavby na obslužných komunikacích s následným únikem 
pohonných hmot, případným požárem a jeho likvidací. V případě havárie budou uniklé ropné 
látky či maziva zlikvidovány běžným způsobem - např. sorpčním materiálem, odtěžením 
apod. Kontaminovaný materiál bude likvidován odbornou firmou. Preventivním opatřením je 
důsledná technická kontrola stavu vozidel. 

Rizika povodňových stavů 

Protipovodňová ochrana je v areálu řešena systémem zejména technických opatření, jako je 
zabezpečení údržby a rozvoje kanalizační sítě, havarijní zajištění provozu čerpadel na 
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kanalizaci při výpadku el.energie (ČOV) – dieselagregát a údržba vodního toku Bajcůvka. 
Dále jsou to opatření realizovaná ve spolupráci s městem Bohumín ve vazbě na povodňový 
plán města a s Povodím Odry s.p. Podle zkušeností z roku 1997 jsou pro případ ohrožení 
povodní vyhlašovány stupně ohrožení v areálu firmy a svolávána povodňová komise, kde jsou 
stanoveny konkrétní kroky. 

Havarijní komise pracuje podle dokumentu Prevence závažných havárií ve vazbě na 
vnitropodnikové předpisy a normy. Technické prostředky pro zabezpečení proti úniku látek 
škodlivých vodám jsou uvedeny v havarijních plánech a uloženy na jednotlivých závodech. 
Koordinátorem postupu řešení povodňových stavů je závod Služby prostřednictvím 
vodohospodáře a podnikového dispečinku. Areál železáren ohrožuje z hlediska povodní 
zejména systém Rychvaldských rybníků a případně zpětné vzdutí drobných toků, kdy není 
možno vodu z areálu odvádět gravitačně do velkých řek.  

Havarijní a povodňový plán je zpracován dle pokynů GŘ č. 90, GŘ č. 104 a také dle 
organizační normy č. 64 havarijní příprava a reakce. 

Rizika pro ovzduší 

Riziko pro ovzduší představuje havárie zařízení, neboť není instalováno odsávání ani filtrační 
jednotka. V případě havarijní situace je nutno v co nekratší době zdroj znečištění odstavit. 
Doprava spojená s provozem hodnoceného záměru není pro ovzduší rizikem, pouze v případě 
požáru havarovaného vozidla můžou zplodiny a kouř ohrožovat bezprostřední okolí. 

Riziko pro ovzduší může představovat uskladněná baterie s dusíkovými lahvemi. V případě 
havárie hrozí akutní ohrožení dýchacího ústrojí v krajním případě i smrt udušením. Pro 
materiál představuje riziko úniku dusíku nebo kapalného dusíku prokřehnutí konstrukcí a 
potenciálně tedy ohrožení zdraví a životů pracovníků směny.  

Riziko požáru    

V případě vzniku požáru bude hrozit přenesení požáru vně postiženého objektu sáláním tepla. 
Proto je v okolí objektů nutno vymezit požárně nebezpečný prostor. 

Preventivní opatření 

Základní prevencí bude důkladné technické zabezpečení všech objektů a ploch, kde bude 
docházet k manipulaci a skladování nebezpečných látek, proti úniku těchto látek. 
Významným preventivním opatřením je kvalitní provedení všech stavebních 
a technologických objektů, jejich pravidelná kontrola a údržba. Důležitým prvkem je rovněž 
řádné školení veškerého personálu na pracovištích s možným výskytem havárií. Postup 
v případě havárií bude obsahem Havarijního, příp. Provozního řádu. 

Následná opatření 

Charakter a rozsah následných opatření závisí na charakteru a rozsahu případné havárie. 
Detailní postup pro všechny očekávané situace bude uveden v Havarijním (Provozním) řádu.  

 

5. Ostatní 

Hluk 

Vliv hluku hodnoceného záměru byl vypočten pro následující stavy: 

• současný stav 

• cílový stav 
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• provoz samotného záměru 

V rámci IPPC byla zpracována hluková studie, která charakterizuje současný i budoucí stav a 
shledává očekávaný vliv provozu záměru na jednotlivé složky ŽP jako pozitivní. 

Pro hluk z provozu záměru v uvedených stavech byla ekvivalentní hladina akustického tlaku 
stanovena, dle ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 Sb., pro chráněný venkovní prostor 
staveb pro osm nejhlučnějších hodin v denní době a nejhlučnější hodinu v době noční. Pro 
hluk z provozu na pozemních komunikacích byla ekvivalentní hladina akustického tlaku 
stanovena pro celou denní i noční dobu. Pro stanovení LAeq,T  se předpokládá nejhorší 
možný stav, a to, že budou v provozu všechny zdroje hluku provozované v rámci 
hodnoceného záměru, včetně dopravy po účelových komunikacích.  

Výpočet hladin hluku ve venkovním prostoru  byl proveden  pomocí programového vybavení 
HLUK+, verze 8.11, sériové číslo 6012 na podkladu ortofotomapy dané lokality. Ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku budou vypočteny pro venkovní chráněný prostor definovaný v 
souladu s § 30, odst.3) zákona 258/2000 Sb. Výpočtové body byly voleny na stejných 
místech, na kterých bylo provedeno měření (viz kap. 5.1) 

Výpočtový bod č.1 (doprava a  stacionární zdroje) 

dům č.p. 1145 na ul. Bezručova, 2 m před západní fasádou, 5, 10, 15, 20 a 25 m nad úrovní 
terénu (totožný s B2 měření, viz kap.5.1) 

Výpočtový bod č.2 (stacionární zdroje) 

rodinný dům č.p. 477 na ul. Revoluční, 2 m před severozápadní fasádou, 3 a 6 m nad úrovní 
terénu 

Zdroje hluku - současný stav 

Současný stav hlukové zátěže lokality byl odvozen z výsledků měření provedených firmou 
Akusting, spol.s r.o. v dubnu 2007. Měření bylo provedeno v horních patrech výškových 
panelových domů na ul. Sv. Čecha a domů na ul. Bezručova. 

Měření proběhlo v noční době, aby byl v maximální míře omezen vliv hluku dopravy a ruch 
města. Na obou místech bylo měřeno několik provozních stavů. Protože komplexní odstávka 
celého provozu je možná pouze krátkodobě, proběhlo měření hluku pozadí pouze na měřicím 
místě B2. Tato hodnota pak byla použita jako pozadí i na měřícím místě B1 

B1. Balkon bytu ul. Svatopluka Čecha 1074 v 10. NP 
Pozadí: 41,7 dB 
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A 51.5 dB 
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A po odpočtu pozadí: 51,0 dB 
Měřením byla prokázána tónová složka na frekvenci 315 Hz 
 
B2. Balkon bytu ul. Bezručova 1145, v 11. NP 
Pozadí: 41,7 dB 
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A 47.0 dB 
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A po odpočtu pozadí: 45,5 dB 
Měřením byla prokázána tónová složka na frekvenci 25 Hz. 



Nový uzel tepelného zpracování výrobků válcovny 
kol a obručí v BONATRANS GROUP a.s. 
oznámení EIA 

     33 

V protokolu o měření je konstatováno, že hlavním zdrojem hluku v daných lokalitách je průmyslový 
hluk (zejména v noční době) a hygienické limity v ekvivalentní hladině akustického tlaku, korigované 
na hluk s tónovou složkou jsou zde prokazatelně překročeny. 

Hlavní zdroje hluku, které jsou v současné době provozovány v areálu fy. Bonatrans, a.s. byly 
podrobně popsány v hlukové studii (viz kap. 3 h). Jsou jimi: 

• klimatizační jednotky LpA, 2m = 58,5 dB 
• Sání VZT LpA, 5m = 73,9 dB 
• světlíky, severní část haly LpA, 5m = 65,9 dB 
• světlíky, jižní část haly LpA, 8m = 72,2 dB 
• AKU stanice LpA, 2,5m = 78,1 dB 
• kovárna náprav LpA, 18m = 61,0 dB 
• expedice LpA, 20m = 55,8 dB 
• nová hala LpA, 13m = 62,4 dB 
• expediční kolej LpA, 15m = 59,4 dB 
• vynašeče třísek LpA, 30m = 54,0 dB 
• venkovní sklad LpA, 10m = 51,0 dB 
• trafostanice LpA, 10m = 53,6 dB 
• odsávání brusek LpA, 5m = 75,1 dB 

Na základě výsledků uvedených ve  zdrojích (Protokol o měření hluku č. 030/07 „ŽDB 
GROUP, a.s. Bohumín“, Akusting,spol.s r.o., 05/07 a  hluková studie „ Bonatrans Group, 
a.s.“, Enviform, s.r.o. 12/06) byl sestaven hlukový model zájmové lokality, tak, aby odpovídal 
současné hlukové situaci. Vliv hluku hodnoceného záměru bude hodnocen v souběhu se 
stávajícími zdroji hluku v areálu podniku.  

Zdroje hluku - cílový stav 

Zdroje liniové 

Příjezd do areálu je z ul. Bezručova (II/471) a Revoluční přes vrátnici č. 2 a dále po 
vnitrozávodních komunikacích.  V současné době činí silniční dopravní nároky BTG přibližně 
7 kamionů denně vč. sobot a nedělí. Modernizací provozu UTZ vzrostou nároky na dodávku 
surovin, které však budou pokrývány zvýšením dodávek z ocelárny ŽDB GROUP a.s. což je 
však podmíněno modernizací ocelárny ŽDB GROUP a.s. Nárůst dopravy ze strany BTG se 
tedy nepředpokládá. Automobilová nákladní doprava probíhá převážně v denní době.  

Dle dostupných údajů o dovozu materiálu do BTG tvoří v současné době silniční doprava 
přibližně 5 % z celkového množství. Pro rok 2011 se předpokládá pokles podílu silniční 
dopravy na 4,3 %.  

Zdroje bodové 

V rámci instalace nového uzlu tepelného zpracování budou instalovány tyto zdroje hluku: 

Chladící kroková pec, austenitizační kroková pec a popouštěcí kroková pec budou mít výtlaky 
vyvedené komínem nad střechu haly, předpokládané průtočné množství 23000 m3.hod-1, 
LWA = 82 dB. 

Centrální hydraulická stanice a  kompresorová stanice bude umístěna uvnitř objektu haly, 
větrání bude vedeno nad střechu haly LWA = 88 dB. 
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Čerpací stanice kalení bude umístěna jako přístavek na východní straně haly, bude zde 
instalováno 18 x odstředivé čerpadlo (LWA = 84 dB) uvnitř objektu a  5 ks ventilátorových 
chladících věží (LWA = 89 dB) před objektem stanice na východní straně haly. 

Zdroje plošné 

Za plošné zdroje hluku jsou považovány části obvodového pláště objektu čerpací stanice, kde 
budou instalována odstředivá čerpadla. Akustické výkony na jednotlivých prvcích fasády 
objektu byly vypočteny dle ČSN – EN 12354-4 Přenos zvuku z budovy do venkovního 
prostoru. Na západní straně objekt stanice přiléhá ke stávajícím objektům. 

Tabulka 23:  Akustické výkony na obvodových konstrukcích čerpací stanice 

L pA [dB] prvek X´ as [dB] Cd plocha [m2] L WA [dB] 
 fasáda jih a sever 
96,5 stěna 31,72 -3 35 76,99 
 fasáda východ 
96,5 stěna 35,96 -3 100 77,46 
 střecha 
96,5 střecha 36,46 -3 140 78,45 

Nová technologická zařízení budou instalována přibližně ve středu objektu, hlučná zařízení 
budou umístěna ve vestavcích uvnitř haly. Z tohoto důvodu se nepředpokládají změny ve 
vyzařování hluku obvodovým pláštěm haly.   

Hluk z dopravy na veřejných komunikacích 

Hluk z dopravy ovlivňuje hlavně okolí výpočtového bodu č. 1, který je situován v blízkosti 
vrátnice č. 2, přes kterou je vedena osobní a nákladní doprava do areálu ŽDB, a.s. Do 
výpočtového modelu byly zahrnuty všechny veřejné komunikace v okolí výpočtového bodu 
včetně odbočky do areálu ŽDB po hranici areálu. Rovněž byl modelován provoz na parkovišti 
jižně od domu 1145.  

Tabulka 24:  Ekvivalentní hladiny dopravního hluku  

Výp. bod č.  výška [m] LAeq,T [dB] současný stav LAeq,T [dB] cílový stav 
  denní doba 
1 5,0 61,2 61,2 
1 10,0 61,8 61,8 
1 15,0 62,7 62,7 
1 20,0 62,9 62,9 
1 25,0 62,9 62,9 
  noční doba 
1 5,0 47,9 47,9 
1 10,0 48,5 48,5 
1 15,0 49,5 49,5 
1 20,0 49,8 49,8 
1 25,0 49,8 49,8 

Z výsledků výpočtu vyplývá, že provozem hodnoceného záměru nedojde ke změnám 
ekvivalentní hladiny dopravního hluku. 

Hluk ze stacionárních zdrojů – současný stav 

Současný stav byl modelován na základě skutečností uvedených v kap. 5.1 přílohy č. 5 
hlukové studie a pomocí známých a fiktivních zdrojů hluku umístěných v areálu ŽDB. Model 
předpokládá, že zdroje hluku, které byly v provozu v době měření jsou v nepřetržitém 
provozu (v denní i v noční době). V denní době k těmto zdrojům přistupuje vnitroareálová 
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doprava. Její četnost byla stanovena na základě sčítání  v místě vjezdu (brána č. 2 na ul. 
Revoluční). Výsledky modelu jsou v dobrém souladu s výsledky provedených měření. 

Tabulka 25:  Ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, model současného stavu  

Výp. bod č.  výška [m]  LAeq,T [dB] výpočet LAeq,T [dB] měření 
 denní doba 

1 5,0 51,9 - 
1 10,0 51,3 - 
1 15,0 52,2  
1 20,0 52,8  
1 25,0 52,9  
2 3.0 45,8  
2 6.0 47,1  
 noční doba 
1 5,0 44,5 - 
1 10,0 45,7 - 
1 15,0 46,4 - 
1 20,0 46,9 - 
1 25,0 46,9 47,0 
2 3.0 45,7  
2 6.0 47,0  

Hluk ze stacionárních zdrojů - cílový stav 

Uvedené výsledky výpočtu reprezentují celkový cílový stav po uvedení nových zařízení do 
provozu, včetně stávajících zdrojů hluku, provozovaných v celém areálu (model současného 
stavu). Hlukové zatížení z dopravy po účelových komunikacích v areálu podniku je zahrnuto 
v modelu současného stavu. V cílovém stavu je přičtena doprava v souvislosti s provozem 
ocelárny. Provoz v denní a v noční době se liší pouze nákladní kamionovou dopravou. Provoz 
stacionárních zdrojů se nemění. 

Tabulka 26:  Ekvivalentní hladiny hluku, cílový stav  

Výp. bod č.  výška [m]  LAeq,T [dB] doprava* LAeq,T [dB] pr ůmysl LAeq,T [dB] celkem 

 denní doba 
1 5,0 51,1 44,4 52,0 
1 10,0 50,0 45,7 51,3 
1 15,0 50,9 46,4 52,2 
1 20,0 51,6 46,7 52,8 
1 25,0 51,7 46,7 52,9 
2 3.0 28,4 45,7 45,8 
2 6.0 30,2 47,0 47,1 
 noční doba 
1 5,0 25,3 44,4 44,5 
1 10,0 25,7 45,7 45,7 
1 15,0 29,0 46,4 46,5 
1 20,0 32,4 46,7 46,9 
1 25,0 33,2 46,7 46,9 
2 3.0 16,8 45,7 45,7 
2 6.0 18,7 47,0 47,0 

*) nákladní doprava po účelových komunikacích 
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Hluk ze stacionárních zdrojů -  vliv provozu samotného areálu Bonatrans 

Do výpočtu byly zahrnuty pouze zdroje hluku, které jsou stávající, a které budou provozovány 
v souvislosti s hodnoceným záměrem, včetně automobilové dopravy. 

Tabulka 27:  Ekvivalentní hladiny hluku - vliv provozu samotného areálu BTG 

Výp. bod č.  výška [m]  LAeq,T [dB] souč. stav LAeq,T [dB] cíl. stav 
1 5,0 34,7 34,8 
1 10,0 38,9 39,1 
1 15,0 39,2 39,4 
1 20,0 39,4 39,6 
1 25,0 39,5 39,7 
2 3.0 44,5 44,6 
2 6.0 46,0 46,1 

Z uvedených výsledků výpočtu vyplývá, že hygienický limit v ekvivalentní hladině 
akustického tlaku je u staveb situovaných v širším okolí průmyslového areálu překročen, 
zejména v době noční. Ve spektrální charakteristice emitovaného hluku byla měřením 
prokázána přítomnost tónové složky. Provoz hodnoceného záměru se na hlukové situaci v 
okolí pravděpodobně neprojeví vůbec. Vlivem provozu hodnoceného záměru nedojde rovněž 
ke změně ekvivalentní hladiny dopravního hluku.  

 

Vibrace 

Vibrace způsobené průjezdy těžkých nákladních automobilů lze očekávat pouze v 
bezprostředním okolí příjezdové trasy, zvláště v případě poškozených a nedostatečně 
udržovaných komunikací. Lze předpokládat, že u staveb pro bydlení se, vzhledem ke 
vzdálenosti, negativně neprojeví. 

 

Záření 

Hodnocená stavba nebude zdrojem radioaktivního, či vysokofrekvenčního 
elektromagnetického záření. 

 

Zápach 

Hodnocený záměr nebude zdrojem zápachu. 
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C. Údaje o stavu životního prost ředí v dot čeném území 

C.I. Výčet nejzávažn ějších environmentálních charakteristik dot čeného 
území 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Územní systémy ekologické stability krajiny plní v krajině následující funkce: 

• uchování přirozeného genofondu krajiny; 

• existence ekologicky stabilních formací v krajině a jejich příznivé působení na okolní 
méně stabilní plochy; 

• zvýšení estetické hodnoty krajiny; 

• vytvoření podmínek pro polyfunkční využití krajiny. 

Informace týkající se vedení prvků ÚSES byly získány především z geoportálu CENIA a dále 
z pokladů uvedených v seznamu literatury. Dle dostupných podkladů se v dotčeném území 
nenacházejí žádné biokoridory a biocentra. Mimo areál se nachází řada lokálních biokoridorů. 
Není však pravděpodobné, že by se negativní vliv na jednotlivé prvky tohoto systému zvýšil.  

Ve vzdálenosti cca 1 400 m východně od dotčené lokality se nachází osa nadregionálního 
biokoridoru Černý les–hranice ČR. Do tohoto nadregionálního biokoridoru (NRBk) je 
začleněno regionální biocentrum Baginec a regionální biocentrum Veřňovice. NRBk je 
severně od Bohumína křížen regionálním biokoridorem s názvem „K100-Veřňovice“. 

Západně cca 2,5 km od dotčené lokality se kříží NRBk Černý les-hranice ČR a NRBk 
Oderská niva-hranice ČR. 

 

Chráněná území, přírodní parky, Natura 2000 a významné krajinné prvky 

chráněná území  

Zvláště chráněná území podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny se v 
dotčeném území nenacházejí. Nejbližším ZCHÚ je přírodní památka (PP) Hraniční meandry 
Odry. Nachází se cca 3,5 km S směrem od zájmové lokality, má rozlohu 115,61 ha a 
předmětem ochrany jsou smíšené jasanovo-olšové lužní lesy. 

Dalším ZCHÚ je přírodní rezervace Skučák o rozloze 30,08 ha, vzdálená cca 3,8 km JV 
směrem. Jedná se o rybník se vzácnou květenou (plavín leknínovitý) a bohatou avifaunou. 

Ve vzdálenosti cca 15 km JZ směrem se nachází CHKO Poodří. Oblast je tvořena nivou řeky 
Odry s přilehlými terasami. Plochou krajinu s poli, podmáčenými loukami, převážně 
listnatými lesy a rybníky protínají oboustranné přítoky Odry, kanály a mlýnské náhony. Tok 
řeky v převážné části přirozeně meandruje a vytváří slepá ramena. Hlavní hospodářskou 
činností je zemědělství. Rybníky jsou využívány k chovu ryb. 

přírodní parky 

Na území Moravskoslezského kraje se nachází 5 přírodních parků. Nejblíže zájmové lokalitě 
se rozkládá přírodní park Oderské vrchy, a to ve vzdálenosti 22 km jihozápadním směrem. 
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NATURA 2000 

Nejbližší ptačí oblastí (PO) bude Heřmanský stav – Odra – Poolší. PO byla vyhlášena 
nařízením Vlády ČR č. 165/2007 Sb. s účinností od 1. června 2008. Zabírá plochu 3101 ha, 
zasahuje do oblasti Ostravska, Bohumínska a Karvinska, zahrnuje toky řek Odry a Olše, nivní 
louky a celou řadu rybníků i nádrží vzniklých těžbou štěrkopísku. Předmětem ochrany PO 
jsou populace bukáčka malého (Ixobrychus minutus), ledňáčka říčního (Alcedo atthis) a 
slavíka modráčka (Luscinia svecica) a jejich biotopy. 

Další ptačí oblastí je PO Poodří vzdálená cca 15 km JZ směrem. PO byla vyhlášena nařízením 
Vlády ČR č. 25/2005 Sb. na ploše 8043 ha. Hranice ptačí oblasti jsou totožné s hranicemi 
CHKO Poodří a území tvoří úzký pruh podél řeky Odry. Předmětem ochrany jsou populace 
těchto druhů: bukač velký (Botaurus stellaris), kopřivka obecná (Anas strepera), ledňáček 
říční (Alcedo atthis), moták pochop (Circus aeruginosus ) a jejich biotop (§1 nař. Vlády ČR). 

Nejbližší evropsky významnou lokalitou (EVL) je EVL Heřmanický rybník vzdálený  
cca 400 m J, JZ směrem od dotčené lokality. EVL je vyhlášena na ploše 478,9617 ha a 
předmětem ochrany je čolek velký (Triturus cristatus). 

Tabulka 28: Přehled lokalit EVL v blízkém okolí areálu 

kód 
lokality 

název 
lokality 

rozloha 
(ha) 

vzdálenost od dot-
čené lokality 

(směr) 

důvod ochrany 

CZ0814
093 

Meandry 
Dolní 
Odry 

115,6136 3,5 km (SZ) smíšené jasanovo-olšové lužní lesy 
temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion alba;) kuňka 
žlutobřichá (Bombina variegata;lesák 

rumělkový (Cucujus cinnaberinus) 
páchník hnědý (Osmoderma eremita) 

hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus) 
CZ0813

457 
Niva Olše – 
Věřnovice 

553,9969 3,5 km (SV) kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) 
páchník hnědý (Osmoderma eremita) 

CZ0813
461 

Ostrava – 
Šilheřovice 

101,4709 3,8 km (SZ) páchník hnědý (Osmoderma eremita) 

 

významné krajinné prvky 

Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná 
část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability (§ 3, odst. 1, 
písm. b zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění).  

V dotčeném areálu se VKP nevyskytují. VKP v okolí jsou většinou zároveň prvky ÚSES. 
Mimo areál podniku se nachází VKP Bohumínská stružka. Vzhledem k charakteru záměru lze 
konstatovat, že prvky VKP nebudou záměrem ovlivněny. 

Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Město Bohumín sousedí s Polskem, patří do okresu Karviná. Protékají zde řeky Odra a Olše. 
Bohumín je městem hutního, strojírenského a chemického průmyslu, v neposlední řadě však 
také sportovním a kulturním centrem. 
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Již od svého založení měl Bohumín významnou strategickou polohu. Ve 12. století ležel na 
křižovatce solné a jantarové obchodní cesty. Osada vznikla na frekventovaném místě, které 
bylo vhodné pro přechod přes řeku. Stoupajícím cestovním ruchem přibývalo osadníků, takže 
osada nesoucí jméno Bogun byla v době krále Přemysla Otakara II. již velkou vesnicí. První 
písemná zmínka pochází z formulářové sbírky královny Kunhuty pravděpodobně z roku 1256. 
Od té doby Bohumínské panství spravuje řada šlechtických rodů. Jmenujme např.: prastarý 
rod Baruthů (Barult), rod Rašiců, páni z Tvorkova, rod Korniců, Jiří (markrabě braniborský) 
z Hohenzollern. Od roku 1742 bylo Bohumínsko rozděleno na rakouské a pruské. Panství 
prodává rod Gusnarů hraběti Rudnickému a jeho manželka prodává část panství pro stavbu 
severní dráhy. Roku 1886 kupuje panství hrabě Larisch-Mönnich a je jeho držitelem až do 
roku 1945. Okolní obce, především Šunychl a Pudlov, zaznamenaly díky stavbě železnice a 
železáren obrovský boom a význam dnes již Starého Bohumína začal upadat. 

Území hustě zalidněná 

Dotčená lokalita - Bohumín, je příslušnou obcí s rozšířenou působností. Město samotné má 
rozlohu 3 109 ha a 22 958 obyvatel.  

Území zatěžována nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže 

Území je již v současné době zatěžováno nad míru únosného zatížení. BTG jako jeden 
z mnoha znečišťovatelů v kraji přispívá k vypouštění emisí do ovzduší. Realizací záměru se 
stávající situace nezhorší. Naopak, navrženou rekonstrukcí a modernizací je nutno z pohledu 
kvality ovzduší hodnotit jako záměr, který je výrazně pozitivní a vede ke zlepšení kvality 
ovzduší v Bohumíně. 

Dle geoportálu Cenia se na zájmových plochách nevyskytují zdroje starých ekologických 
zátěží. Ty se vyskytují severně od zájmové lokality v závodu drátoven ŽDB. Na plochách 
jsou kontaminované vody, zeminy i jednotlivé objekty (celkem 58 objektů a jedna zátěž). 
Jako zátěž evidovaná Benzina a.s. - DS N. Bohumín (součást areálu ŽDB) je významným 
bodovým zdrojem znečištění podzemní vody. Kvalitativní riziko je zde vyhodnoceno stupněm 
1 – extrémní a kvantitativní riziko stupněm 3 – lokální. Podle závazné části schválené územně 
plánovací dokumentace se budou stávající skládky ŽDB rekultivovat na les. 

Extrémní poměry v dotčeném území 

Výskyt sesuvů a jiných extrémních poměrů nebyl na lokalitě zjištěn. Lokalita je však 
z dlouhodobého hlediska velmi silně ovlivňována těžkým průmyslem. 
 
 

C.II. Stru čná charakteristika stavu složek životního prost ředí v dot čeném 
území, které budou pravd ěpodobn ě významn ě ovlivn ěny 

C.2.1. Ovzduší a klima 

Klimatické podmínky 

Lokalita se nachází v geomorfologickém celku – Ostravská pánev. Nadmořská výška terénu 
se pohybuje okolo 200 m n.m. Zájmové území patří k mírně teplé a suché klimatické oblasti, 
s dlouhým létem, teplým suchým až mírně suchým, přechodné období je zde krátké, s mírně 
teplým jarem, mírně teplým podzimem, zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým 
trváním sněhové pokrývky. Průměrná teplota vzduchu v lednu je -2 až -3° C, v červenci 17 až 
18°C. Srážkový úhrn ve vegetačním období je 400–450 mm, v zimním období 200–500 mm. 
Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm je v této oblasti 90 až 130 dnů (Quitt, 1985). 
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Tabulka 29: Charakterizace klimatické oblasti MT10 
Parametr (jednotka) Rozsah 

Průměrná teplota v lednu (°C) -2 až -3 
Průměrná teplota v červenci (°C) 17 až 18 

Průměrná roční teplota (°C) 8,6 
Roční úhrn srážek (mm) 703 

Srážky v zimním období (mm) 200 – 500 
Srážky ve vegetačním období (mm) 400 – 450 

Dny se srážkami nad 1 mm 100 

Dlouhodobá větrná růžice pro lokalitu Bohumín vychází z odborného odhadu zpracovaného 
ČHMÚ Praha dne 30.8.1994. Převládají jihozápadní větry (JZ).  

Tabulka 30:  Dlouhodobá větrná růžice pro lokalitu Bohumín 
směr větru S SV V JV J JZ Z SZ Bezvětří 

% zastoupení 6,00 10,01 5,00 7,01 10,00 24,01 10,00 10,01 17,96 
Pozn.: S - sever, V - východ, J - jih, Z - západ 

Na obrázku č. 1  v příloze č. 6 je uvedena dlouhodobá větrná růžice pro oblast Bohumína. 

Kvalita ovzduší 

Informace o úrovni pozaďových koncentrací sledovaných polutantů byly získány na základě 
automatického imisního monitoringu na stanici TBOMA, ČHMÚ 1065 Bohumín. Stanice 
reprezentuje částečně zastavěnou plochu v rovinatém terénu na okraji obce (předměstská 
zóna) do vzdálenosti 0,5 až 4 km. Stanice se nachází ve vzdálenosti cca 1,5 km od místa 
realizace záměru. Jiné stanice měření imisních koncentrací PM10 v okolí zájmové lokality 
nejsou provozovány. 

K charakterizaci pozaďových koncentrací byla použita data za rok 2006, viz tabulka 30. 

Tabulka 31:  Aktuální stav znečištění ovzduší v Bohumíně (2006, stanice TBOMA ČHMÚ) 

hodinové koncentrace 
(µg.m-3) 

24-hodinové koncentrace 
(µg.m-3) Kontaminant 

maximum 50 % kv. maximum 50 % kv. 

průměrné roční 
koncentrace 

(µg.m-3) 

PM10 972,0 44,0 117,6 47,8 63,4 
NO2 150,5 25,4 119,2 27,1 29,1 
NOx - - - - 44,9 

Celková imisní situace v okolí posuzovaného záměru je v současnosti velmi špatná. K 
nejvýznamnějšímu překračování imisních limitů v Bohumíně dochází u suspendovaných 
částic PM10 a benzo(a)pyrenu. Imisní limity stanovené pro PM10 jsou ve městě významně 
překračovány z pohledu ročních i 24-hodinových koncentrací. Dle údajů ČHMÚ za rok 2006 
je 99 % plochy Bohumína zařazeno do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodu 
překračování ročních koncentrací PM10 a dále 100 % plochy z důvodu překračování 24-
hodinových koncentrací tohoto ukazatele. K překračování imisního limitu benzo(a)pyrenu 
dochází rovněž na 100 % plochy města. 

Zvýšená prašnost a na ni vázané polycyklické aromatické uhlovodíky jsou problémem celé 
aglomerace Moravskoslezského kraje. 

 Dále je v Bohumíně překračován imisní limit arsenu (na 4 % plochy města) a ojediněle (na 
cca 1 % plochy města) dochází dle údajů ČHMÚ také k překročení imisního limitu benzenu. 
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C.2.2. Voda 

Povrchové vody 

Zájmové území spadá do úmoří moře Baltského, dílčími povodími jsou Odra (č.h.p. 2-03-02 
Odra od Ostravice po Olši), která protéká cca 1,5 km západním směrem od areálu Bonatrans 
Group a.s., hraniční řeka Olše (č.h.p. 2-03-03 Olše) protékající cca 6,5 km severně od areálu 
jako pravý přítok Odry. 

Úroveň kvality povrchových vod je dlouhodobým využíváním této oblasti k průmyslové 
činnosti poznamenána. Kvalitu povrchových vod v této oblasti lze obecně charakterizovat 
vysokou solností, která je dána čerpáním a vypouštěním důlních vod do vod povrchových. 

Kvalitu vody v Bohumínské stružce, do které jsou po průchodu koncovou ČOV vypouštěny 
odpadní vody z ŽDB a.s. a BONATRANS GROUP a.s. v říčním kilometru 5,7 tohoto toku, 
charakterizují následující hodnoty ukazatelů znečištění. 

Tabulka 32:  Ukazatelé znečištění vody v Bohumínské stružce 
ukazatel jednotka průměr min. max. 

teplota vody °C - 4,0 25,0 
pH  - 6,8 7,8 

nerozpuštěné látky celkem mg.l-1 60 30 190 
rozpuštěné látky celkem mg.l-1 2400 1000 4000 

tvrdost celková °N 22,4 15,2 35,6 
železo celkové mg.l-1 1,4 1,0 4,0 

CHSK oxidovatelnost mg O2.l
-1 12,8 6,7 18,5 

vodivost mS.cm-1 1780 1230 4700 
Cl- mg.l-1 1727 950 2500 

Jakost povrchových vod v Bohumíně dle základní klasifikace jakosti povrchových vod 
(ČSN 75 72 21) v roce 2003 náleží do IV. a V. třídy tj. vody silně znečištěné a vody velmi 
silně znečištěné [zdroj 3]. 

Odra 

Tabulka 33: Odra - charakteristické hydrologické údaje [zdroj 4] 

č.h.p. 2-
03-02-011 

plocha 
povodí 

nula 
vodočtu 

průměrný 
roční stav 

prům. 
průtok 

N-leté průtoky 

profil km2 m n.m. cm m3.s-1 Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 

Bohumín 4665,47 193,79 109 48,2 336 738 950 1520 1810 

Maximální průtoky v řece Odře byly zaznamenány v době povodní v červenci 1997. Ve 
stanici Bohumín řeka kulminovala 8. července na 663 cm. 

Olše 

Tabulka 34: Olše - charakteristické hydrologické údaje [zdroj 4] 

č.h.p. 2-
03-03-074 

plocha 
povodí 

nula 
vodočtu 

průměrný 
roční stav 

prům. 
průtok 

N-leté průtoky 

profil km2 m n.m. cm m3.s-1 Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 

Věřňovice 1071,19 196,54 63 13,7 182 399 512 819 970 

Maximální průtoky v řece Olši byly zaznamenány v době povodní v červenci 1997 a v srpnu 
1985. Při povodni Olše ve stanici Veřňovice řeka kulminovala 9.7. 1997 a 9.8. 1985, kdy 
maximální vodní stav měl hodnotu 596 cm. 
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Protipovodňová ochrana je v areálu řešena systémem zejména technických opatření, jako je 
zabezpečení údržby a rozvoje kanalizační sítě, havarijní zajištění provozu čerpadel na 
kanalizaci při výpadku el.energie (ČOV) – dieselagregát a údržba vodního toku Bajcůvka. 
Dále jsou to opatření realizovaná ve spolupráci s městem Bohumín ve vazbě na povodňový 
plán města a s Povodím Odry s.p. Podle zkušeností z roku 1997 jsou pro případ ohrožení 
povodní vyhlašovány stupně ohrožení v areálu firmy a svolávána povodňová komise, kde jsou 
stanoveny konkrétní kroky. Havarijní komise pracuje podle dokumentu Prevence závažných 
havárií ve vazbě na vnitropodnikové předpisy a normy. Technické prostředky pro zabezpečení 
proti úniku látek škodlivých vodám jsou uvedeny v havarijních plánech a uloženy na 
jednotlivých závodech. 

Areál ohrožuje z hlediska povodní zejména systém Rychvaldských rybníků a případně zpětné 
vzdutí drobných toků, kdy není možno vodu z areálu odvádět gravitačně do velkých řek. 

Odpadní vody 

ŽDB GROUP a.s. je provozovatelem čistírny odpadních vod a neutralizační stanice a 
současně ručí za kvalitu vypouštěných vod. Průmyslový areál ŽDB je zdrojem znečišťujících 
látek, které jsou čištěny na neutralizačních, biologických a koncových ČOV. Čistírny jsou 
vybaveny zařízením na zpracování kalů – odvodněním na kalolisech. Stanovené limity pro 
vypouštění odpadních vod do Bohumínské stružky nejsou překračovány. Intenzifikací 
provozů neutralizační stanice a koncové ČOV se daří vody čistit na takovou úroveň, která 
umožňuje běžný život a rozvoj vodních organismů. Na výtoku z ČOV ŽDB se hojně 
vyskytuje několik druhů ryb. Odpadní voda z ČOV má vyšší kvalitu než vody v Bohumínské 
stružce. 

Podzemní vody, hydrogeologické poměry 

Kvartérní pokryv je tvořen fluviálními a glaciálními sedimenty. Hydrogeologickým 
kolektorem jsou nesoudržné sedimenty fluviální akumulace údolní terasy řeky Odry. Mocnost 
kolektoru se pohybuje v rozmezí 5 až 9 m, generelní směr proudění podzemní vody je k S až 
SZ k řece Odře. Koeficient propustnosti kolektoru je řádově 10-4 m.s-1. Dle hydrogeologické 
rajonizace 2005 je propustnost průlinová; průtočnost vysoká; mineralizace je větší než 1 g.l-1. 

Z hydrogeochemického hlediska jsou kvartérní vody typu Na–Cl–HCO3, s neutrálním pH (cca 
6,4) a vysokou celkovou mineralizací, která je pravděpodobně antropogenního původu (dle 
Ovčaří (1989) vlivem slaných důlních vod. Chemická charakteristika podzemních vod je 
z velké části ovlivněna množstvím srážek, které vyluhováním a gravitačním průsakem 
navážkami způsobují zvýšení koncentrace chloridů, síranů a amonných iontů. Tyto vlivy jsou 
tak výrazné, že původní základní typ chemismu Na-Ca-HCO3 je změněn na následující typy 
chemismu: Ca-Cl-SO4, Ca-Na-Cl-SO4 a Na-Cl a Na-Ca-SO4-Cl-HCO3. 

Oblast nespadá do ochranného pásma z hlediska vodního zákona a ani neleží v oblasti 
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). 

 

C.2.3. Půda 

Půdní kryt zájmové lokality tvoří převážně půdy antropogenního původu. V okolí areálu BTG 
(ŽDB) převažují fluvizem oglejená a fluvizem modální. Pro nedalekou nivu Odry je typická 
fluvizem glejová antropická a fluvizem modální. Východně od lokality se vyvinuly fluvizemě, 
kambizemě. Dále se zde vyskytují gleje, včetně močálových půd a mokřady, porostlé 
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rákosinami. Posuzovaný záměr se nachází v průmyslovém areálu ŽDB Horninové prostředí a 
půda může být ovlivněna pouze nepřímo přes materiál tvořící stavební konstrukci haly. 

Reliéf zájmového území je rovinatý, podle ÚP obce Bohumín se na dotčené lokalitě 
nevyskytují svahové sesuvy. Nejblíže lokalitě se vyskytují jihovýchodním směrem 
respektovaná aktivní sesuvná území v prostoru lesa Baginec (plochy bývalé těžby), v prostoru 
Záblatí - ul. Bezručova, severně od lesíku Vidlák v Záblatí. Lokalita se nachází v území 
ovlivněném důlní činností.  

 

C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Geologicky je území tvořeno neogenními sedimenty karpatské předhlubně. Zájmová lokalita 
je součástí chráněného ložiskového území (CHLÚ), která zabírá rozsáhlé území: téměř celou 
Ostravskou pánev, Podbeskydí až k Valašskému Meziříčí. Západně od Bohumína se nachází 
CHLÚ Pudlov II. Jižně od zájmové lokality se nachází dobývací prostory zemního plynu 
vázaného na uhelné sloje [zdroj 3]. 

 

C.2.5. Fauna a flóra 

Geobotanický systém 

- fytogeografická oblast Mezofyticum 

- fytogeografický obvod Karpatské mezofyticum 

- fytogeografický okres č. 83 Ostravská pánev 

Podle biogeografického členění [1] patří celá posuzovaná lokalita do bioregionu 2.4. 
Pooderský bioregion – zabírá centrální část geomorfologického celku Ostravská pánev a část 
Moravské brány. Bioregion pokračuje k severu do Polska, kde leží jeho jádro. Bioregion je 
tvořen nivami řek Odry a přítoků. Je typicky nivní, 4. vegetačního stupně, se středoevropskou 
vlhkomilnou a mokřadní biotou. V současnosti jsou zde hojně zastoupeny vlhké louky, 
rybniční soustavy a menší lužní lesy, zpravidla s hodnotnou biotou. 

Dle Mapy potenciální přirozené vegetace [2] se lokalita nachází v mapovací jednotce 
Podmáčená dubová bučina (Carici brizoidis-Oercetum) s ostřicí třeslicovitou (Carex 
brizoides). Mapovací jednotka je tvořena dubem letním, olší lepkavou, v sušších místech 
bukem. V keřovém patru převládají ostružiníky, časté jsou bezy. V bylinném patru jsou 
významné (sub) acidofyty. 

Posuzovaný záměr je umístěn ve stávajících halách společnosti BTG a v okolí těchto hal 
uvnitř areálu ŽDB. Jedná se o průmyslem zcela pozměněnou oblast. V areálu se místy 
nacházejí náletové dřeviny (popř. parkové plochy) a travnaté plochy které jsou udržovány 
pravidelným sekáním a jsou tvořené především travinami. 

Z listnatých keřů se vyskytuje svída krvavá a bílá (Swida sanquinea a S alba), pámelník bílý 
(Symphoricarpos albus), ptačí zob obecný (Lingustrum vulgare), dále se vyskytuje tis červený 
(Taxus bacata) a jalovec chvojka (Juniperus sabina). Z dřevin smrk Pančičova (Picea 
omorica), smrk pichlavý (Picea pungens), trnovník akát (Robinia pseudoacacia), líska obecná 
(Corylus avellana) a dub červený (Quercus rubra), lípa srdčitá (Tilia cordata), javor mléč 
(Acer platanoides), javor jasanolistý (Acer negundo). Z náletových dřevin se vyskytuje bříza 
bělokorá (Betula alba), topol černý (Populus nigra), vrba jíva (Salix caprea) a topol osika 
(Populus tremula). 
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V okolí zájmového území, převážně severním a severozápadním směrem plocha se vzrostlými 
stromy, listnatými keři, stáří cca 20-25 let.  

Invazní druhy 

V areálu podniku se nachází křídlatka (Reynoutria spp.), její šíření však podnik potlačuje. 

Fauna bioregionu je relativně bohatá, což je jednak důsledkem polohy bioregionu mezi 
hercynskou, polonskou a západokarpatskou podprovincií, jednak poměrně zachovalým 
přírodním prostředím oderské nivy, s četnými rybníky, mokřady a přirozeným říčním 
korytem. Tekoucí vody patří do pásma parmového, Odra do pásma cejnového. Mezi 
významné druhy bioregionu patří: ježek východní, myšice temnopásá, hohol severní, břehouš 
černoocasý, vodouš rudonohý, rybák obecný, břehule říční, cvrčilka slavíková, sýkořice 
vousatá, moudivláček lužní, havran polní, hýl rudý, mlok skvrnitý, kuňka žlutobřichá. 

Složení fauny na předmětné lokalitě je ovlivněno stávajícím stavem biocenóz. V areálu 
můžeme nalézt zástupce polodivoké kočky domácí (Felis domestica), hraboše polního (Crotus 
arvalis), potkana (Rattus norvegicus), myš domácí (Mus musculus). Ptáci jsou zastoupeni 
např. strakou obecnou (Pica pica), vrabcem domácím (Passer domesticus), pěnkavou 
obecnou (Fringilla celebs), sýkorou  koňadrou (Parus major), kosem černým (Turdus 
merula), hrdličkou zahradní (Streptopelia decaocto). V zimě se vyskytuje havran polní 
(Corvus frunileus), kavka obecná (Corvus monedula). 

Na posuzované lokalitě nebyly zaznamenány zvláště chráněné druhy rostlin ani živočichů 
podle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění, vyhlášky č. 175/2006 Sb.  

Ekosystémy na posuzované lokalitě a v jejím okolí byly přetvořeny antropogenní činností. 
Jsou zde zastoupeny nestabilní systémy  - objekty sloužící těžkému průmyslu. 
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D. Údaje o vlivech zám ěru na ve řejné zdraví a na životní 
prost ředí 

D.I. Charakteristika možných vliv ů a odhad jejich velikosti a významnosti 

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 

Vliv fyzikálních faktorů 

Modelování hlukové situace je součástí přílohy č. 5 (RNDr. V. Suk, 09/2008) této 
dokumentace. U nejbližších staveb pro bydlení v okolí posuzované lokality musí být splněny 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku, které v denní i noční době vyhovují požadavkům 
nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Doprava v období výstavby i provozu nebude představovat 
podstatné změny hlukové situace na dané lokalitě a zvýšení zdravotních rizik v důsledku 
expozice hlukem. 

Záměr nepředstavuje zdroj záření ani vibrací. Okolní obytná sídla, jenž jsou v dostatečné 
vzdálenosti od záměru, mohou být ovlivněny pouze vibracemi z dopravy po II/369. 

Vliv chemických škodlivin 

Riziko TZL 

Příspěvek provozu UTZ k průměrným ročním imisním koncentracím je malý. Technologické 
zařízení splňuje podmínky provozování dle BAT a není nutné jej odsávat a filtrovat. Jiné 
zdroje emisí se v rámci stavby nevyskytují. Nelze tedy předpokládat, že modernizací provozu 
dojde ke zvýšení výskytu respiračních onemocnění. 

Riziko NOX 

Z výsledků výpočtů uvedených v kap. B.III.1 vyplývá, že provoz nákladních automobilů 
a stavební techniky během výstavby ani provozu linky v podstatě nezvyšuje emisní toky 
uvedené škodliviny v případě, že budou dodrženy podmínky rozdělení dopravy materiálu 
navýšené výroby v poměru 90:10 ve prospěch železniční dopravy. Pro import materiálu je 
uvažováno s poměrem 95:5. Riziko akutních účinků oxidů dusíku z bodových zdrojů 
znečištění a vyvolané dopravy je zcela zanedbatelné. 

Vliv biologických faktorů 

Navrhovaná stavba nebude představovat zdroj organismů. 

Socioekonomické faktory 

Vzhledem k rozsahu záměru nelze očekávat významné změny v sociálně-ekonomické oblasti. 
Zprovozněním nové plně automatizované technologie dojde ke snížení 20 pracovních míst (v 
dělnických profesích). 

 

2. Vlivy na ovzduší a klima 

Pro potřeby zpracování oznámení EIA byla zpracována rozptylová studie (AZ GEO, s.r.o., 
09/2008.), jejímž předmětem bylo modelování cílového a stávajícího stavu a porovnání změn, 
které nastanou v důsledku realizace záměru. 

Stávající situace byla modelována z dostupných dat pro rok 2006 (TZL, NO2 a CO). Ke 
stanovení emisních charakteristik pro cílový stav byly použity 2 scénáře: 
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• V případě scénáře 1 je uvažováno s produkcí emisí v g/s ve stejném množství jako za 
stávajícího stavu [6]. 

• V případě scénáře 2 bylo odhadováno množství emisí z nově vybudovaných zdrojů tak, 
aby nedošlo ke zhoršení stávající imisní situace s přihlédnutím k specifikům oblasti města 
Bohumína (vysoká prašnost). Scénář 2 byl použit pouze pro modelování imisních dopadů 
PM10, jelikož imisní příspěvek ostatních polutantů je nevýznamný. Bylo provedeno několik 
výpočtů, při kterých byla zjišťována (resp. snižována) emisní koncentrace u nových zdrojů, 
která by nevedla ke zhoršení stávajícího stavu. Jako cílová hodnota byla zjištěna 
koncentrace cca 10 mg.m-3

  [6]. 

V rozptylové studii byly vypočteny a modelovány následující polutanty a jejich koncentrace: 

Stávající stav 

• PM10 - nejvyšší 24-hodinový příspěvek koncentrací, průměrný roční příspěvek koncentrací 

• NO2 - nejvyšší hodinový příspěvek koncentrací, průměrný roční příspěvek koncentrací 

• CO - nejvyšší 8-mi hodinový příspěvek koncentrací 

Cílový stav 

• PM10 - nejvyšší 24-hodinový příspěvek koncentrací, průměrný roční příspěvek 
koncentrací - scénář 1 a 2 

• NO2 - nejvyšší hodinový příspěvek koncentrací, průměrný roční příspěvek koncentrací - 
scénář 1 

• CO - nejvyšší 8-mi hodinový příspěvek koncentrací - scénář 1 

Při hodnocení imisního pozadí pak bylo nutné vycházet z údajů získaných ve vzdálenosti 
2 km od zájmové lokality. Relevantnější údaje nejsou k dispozici. Bezprostřední okolí 
zájmové lokality má přitom charakter zóny s těžkým hutním průmyslem, navíc se v blízkosti 
nacházejí frekventované komunikace s automobilovým provozem. Imisní koncentrace v 
blízkém okolí lokality proto mohou být významně odlišné od koncentrací zjištěných na výše 
uvedené stanici ČHMÚ. Nejistota určení imisního pozadí lokality je proto významně vyšší 
než velikost vypočtených imisních příspěvků způsobených provozem posuzovaného záměru. 

Nejvyšší vypočtené hodnoty imisního příspěvku modelovaných polutantů a lokalizace 
dosaženého maxima tvoří následující tabulku. 

Tabulka 35:  Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky [6] 
Kontaminant Doba průměrování Imisní příspěvek Jednotka X (S-JTSK) Y (S-JTSK) 

Stávající stav 
PM10 1 rok 0,024 µm.m-3 -464 750 -1 095 750 
PM10 24 hodin 1,087 µm.m-3 -463 550 -1 096 350 
NO2 1 rok 0,061 µm.m-3 -464 750 -1 095 750 
NO2 1 hodina 3,812 µm.m-3 -465 150 -1 095 850 
CO 8 hodin 1,921 µm.m-3 -465 250 -1 096 050 

Cílový stav – scénář 1 
PM10 1 rok 0,046 µm.m-3 -464 750 -1 095 750 
PM10 24 hodin 2,072 µm.m-3 -463 850 -1 096 650 
NO2 1 rok 0,081 µm.m-3 -464 750 -1 095 750 
NO2 1 hodina 4,936 µm.m-3 -463 550 -1 096 350 
CO 8 hodin 2,971 µm.m-3 -465 650 -1 096 750 
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Cílový stav – scénář 2 
PM10 1 rok 0,025 µm.m-3 -464 750 -1 095 750 
PM10 24 hodin 1,093 µm.m-3 -463 850 -1 096 650 

Procentuální podíl maximálních vypočtených imisních příspěvků vzhledem k imisním 
limitům platných pro rok 2010 tvoří následující tabulku. 

Tabulka 36:  Podíl imisních příspěvků a imisního limitu 

Kontaminant  Doba průměrování 
Maximální imisní příspěvek / 

imisní limit 
Jednotka 

Stávající stav 

PM10 1 rok 0,06 % µm.m-3 

PM10 24 hodin 2,17 % µm.m-3 

NO2 1 rok 0,15 % µm.m-3 

NO2 1 hodina 1,91 % µm.m-3 

CO 8 hodin 0,02 % µm.m-3 

Cílový stav – scénář 1 

PM10 1 rok 0,12 % µm.m-3 

PM10 24 hodin 4,14 % µm.m-3 

NO2 1 rok 0,20 % µm.m-3 

NO2 1 hodina 2,47 % µm.m-3 

CO 8 hodin 0,03 % µm.m-3 

Cílový stav – scénář 2 

PM10 1 rok 0,06 % µm.m-3 

PM10 24 hodin 2,19 % µm.m-3 

Stávající stav 

Vliv současného provozu uzlu tepelného zpracování výrobků válcovny kol a obručí na imisní 
situaci okolí je minimální. Dlouhodobé koncentrace znečišťujících látek jsou o 4 – 5 řádů 
nižší než imisní limit, krátkodobé koncentrace jsou o 2 řády nižší než povolený limit i 
s přihlédnutím k tomu, že model SYMOS’97 řeší výpočet 24-hodinových koncentrací 
násobením vypočtených nejvyšších hodinových příspěvků empiricky stanovenými 
konstantami, tzn. bez ohledu na skutečné klimatické podmínky na lokalitě [6]. 

Tyto hodnoty odpovídají skutečnosti, že zdroje spalují pouze zemní plyn a v průběhu procesu 
výroby dochází k minimálnímu kontaktu mezi zpracovávaným materiálem a plamenem [6]. 

Cílový stav 

Modelové řešení cílového stavu dle scénáře 1 vykazuje při stejném emisním toku navýšení 
imisního příspěvku na cca dvojnásobek u PM10 a ¼ - ½ u plynných polutantů. I přes toto 
navýšení se dlouhodobé koncentrace znečišťujících látek z hodnoceného provozu pohybují o 
4 – 5 řádů pod imisním limitem, krátkodobé koncentrace jsou o 2 řády nižší než povolený 
limit. Lze tedy říci, že dopady na imisní situaci v okolí provozu vlivem rekonstrukce záměru 
budou nevýznamné [6]. 

V případě modelovaného scénáře 2 (podmínkou bylo nezhoršit imisní situaci v ukazateli 
PM10) bylo zjištěno, že při emisním limitu PM10 = 10 mg.m-3 bude situace na lokalitě obdobná 
jako při současném stavu. Vzhledem k současnému stavu, kdy emise PM10 ze všech 
sledovaných zdrojů se pohybují v rozmezí 1,9 – 7,9 mg.m-3 a s přihlédnutím k tomu, že pro 
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realizaci nové popouštěcí a ohřívací pece bude použita nejmodernější technologie, lze 
očekávat, že tento požadavek bude plněn bez nutnosti instalace filtračního zařízení [6]. 

Navrženou rekonstrukci provozu uzlu tepelného zpracování (nahrazení technologie, která 
nesplňuje podmínky BAT, technologií, která BAT splňuje) je nutno z pohledu kvality ovzduší 
hodnotit jako záměr, který, pokud situaci na lokalitě ovlivní, pak spíše pozitivně [6]. 

Vlivem realizace zamýšleného záměru dojde ke změnám, ze kterých jsou vyvozeny 
následující závěry: 

• je zřejmé, že maxima imisních příspěvků lze očekávat v nejbližší vzdálenosti od zdrojů 
znečištění, a to do cca 300 m. Tato skutečnost je platná jak pro stávající tak pro cílový stav. 
Dosah vlivu stávajícího i cílového UTZ je obdobný, a to cca 4 km. 

• Za současného stavu lze očekávat v místě nejbližší obytné zástavby roční imisní příspěvky 
na úrovni cca 70 % max. vypočtených hodnot, v případě krátkodobých koncentrací až 
90 %. Tento fakt je ovlivněn polohou nejbližší obytné zástavby, cca 100 – 150 m 
východně. Dle modelových výpočtů rozptylové studie bude roční imisní příspěvek na 
úrovni cca 50 % maximálních vypočtených hodnot u PM10, v případě krátkodobých 
koncentrací na úrovni cca 70 %. 

• Stávající imisní dopady provozu UTZ na blízké okolí jsou minimální. Dlouhodobé 
koncentrace jsou o cca 4 – 5 řádů nižší než povolený limit a krátkodobé pak o 2 řády nižší. 

• Modelové řešení cílového stavu dle scénáře 1 vykazuje při stejném emisním toku navýšení 
imisního příspěvku na cca dvojnásobek u PM10 a ¼ - ½ u plynných polutantů. I přes toto 
navýšení se dlouhodobé koncentrace znečišťujících látek pohybují o 4 – 5 řádů pod 
imisním limitem, krátkodobé koncentrace jsou o 2 řády nižší než povolený limit [6]. 

• V případě modelovaného scénáře 2 (podmínkou bylo nezhoršit imisní situaci v ukazateli 
PM10) bylo zjištěno, že při emisním limitu PM10 = 10 mg.m-3 bude situace na lokalitě 
obdobná jako při současném stavu. Vzhledem k současnému stavu, kdy emise PM10 ze 
všech sledovaných zdrojů stávajícího stavu se pohybují v rozmezí 1,9 – 7,9 mg.m-3 a 
s přihlédnutím k tomu, že pro realizaci nové popouštěcí a ohřívací pece bude použita 
nejmodernější technologie, lze očekávat, že tento požadavek bude plněn bez nutnosti 
instalace filtračního zařízení [6]. 

Realizaci posuzovaného nového uzlu tepelného zpracování výrobků válcovny kol a obručí lze 
z pohledu kvality ovzduší hodnotit jako záměr, který situaci na lokalitě neovlivní a spíše lze 
očekávat vliv pozitivní. 

 

3. Vlivy na hlukovou situaci 

Vliv hluku hodnoceného záměru byl vypočten pro následující stavy: 

• současný stav 

• cílový stav 

• provoz samotného záměru. 

Pro hluk z provozu záměru v uvedených stavech byla ekvivalentní hladina akustického tlaku 
stanovena, dle ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 Sb., pro chráněný venkovní prostor 
staveb pro osm nejhlučnějších hodin v denní době a nejhlučnější hodinu v době noční. Pro 
hluk z provozu na pozemních komunikacích byla ekvivalentní hladina akustického tlaku 
stanovena pro celou denní i noční dobu. Pro stanovení LAeq,T  se předpokládá nejhorší možný 
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stav, a to, že budou v provozu všechny zdroje hluku provozované v rámci hodnoceného 
záměru, včetně dopravy po účelových komunikacích.  

Výpočet hladin hluku ve venkovním prostoru  byl proveden  pomocí programového vybavení 
HLUK+, verze 8.11, sériové číslo 6012 na podkladu ortofotomapy dané lokality. Ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku budou vypočteny pro venkovní chráněný prostor definovaný v 
souladu s   § 30, odst.3) zákona 258/2000 Sb. Výpočtové body byly voleny na stejných 
místech, na kterých bylo provedeno měření (viz kap. 5.1) 

Výpočtový bod č. 1 (doprava a  stacionární zdroje) 

dům č.p. 1145 na ul. Bezručova, 2 m před západní fasádou, 5, 10, 15, 20 a 25  m nad úrovní 
terénu (totožný s B2 měření, viz kap.5.1) 

Výpočtový bod č. 2 (stacionární zdroje) 

rodinný dům č.p. 477 na ul. Revoluční, 2 m před severozápadní fasádou, 3 a 6  m nad úrovní 
terénu 

Z uvedených výsledků výpočtu vyplývá, že hygienický limit v ekvivalentní hladině 
akustického tlaku je  u staveb situovaných v širším okolí průmyslového areálu překročen, 
zejména v době noční. Ve spektrální charakteristice emitovaného hluku byla měřením 
prokázána přítomnost tónové složky.  

Provoz hodnoceného záměru se na hlukové situaci v okolí pravděpodobně neprojeví vůbec.  
Vlivem provozu hodnoceného záměru nedojde rovněž ke změně ekvivalentní hladiny 
dopravního hluku [7]. 

Výpočet byl proveden za následujících podmínek:  

1. Doprava vyvolaná provozem areálu bude nadále dělena ve prospěch železniční 
dopravy v trendu uvedeném v tab. č. 1 hlukové studie 

2. Všechna případná instalovaná vzduchotechnická zařízení budou opatřena tlumiči 
hluku o útlumu 20 dB 

3. Hluk ze vzduchotechnických zařízení nebude ve spektrální charakteristice vykazovat 
tónovou složku 

Dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, § 11, odst. 4, se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v 
chráněném venkovním prostoru  stanoví součtem základní hladiny hluku  LAeq,T = 50 dB a 
příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 3. 

korekce - 10 dB ......  noční doba 

 - 5 dB ……. tónová složka 

 + 5 dB …..  provoz na pozemních komunikacích 

Na základě výsledků uvedených v hlukové studii lze konstatovat, že 

za současného stavu vlivem provozu celého průmyslového areálu v Bohumíně, v chráněném 
venkovním prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst. 3) zákona 258/2000 Sb.: 

a) pravděpodobně dochází k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině 
akustického tlaku, korigovaného na hluk s tónovou složkou pro hluk ze stacionárních zdrojů v 
osmi nejhlučnějších hodinách v denní době [7]. 
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b) dochází k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk 
ze stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině noční době [7]. 

v cílovém stavu vlivem provozu nových zařízení v areálu fy Bonatrans Group, a.s. 
v Bohumíně, v chráněném venkovním prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst. 3) zákona 
258/2000 Sb.: 

a) nedojde ke změně ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů 
v osmi nejhlučnějších hodinách  v denní době [7]. 

b) nedojde ke změně ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů  
v nejhlučnější hodině v noční době [7].  

c) vlivem automobilového provozu vyvolaného hodnoceným záměrem nedojde ke změně 
ekvivalentní hladiny dopravního hluku [7]. 

vlivem provozu samotného areálu fy. Bonatrans Group, a.s. v Bohumíně, v chráněném 
venkovním prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst. 3) zákona 258/2000 Sb.:  

a) v okolí výpočtového bodu č. 1 a 2 nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách  v 
denní době [7]. 

b) v okolí výpočtového bodu č. 1 nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině noční době. 

c) v okolí výpočtového bodu č. 2 je překročen hygienický limit v ekvivalentní hladině 
akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v  nejhlučnější hodině  v noční době, 
realizací záměru nedojde ke změně.  (změny 0.1 dB nelze exaktně interpretovat jako zhoršení 
mohou být dány zaokrouhlením výsledků) [7]. 

 

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Vlivem realizace záměru nedojde ke změnám ve způsobu vypouštění (do kanalizace) ani 
v množství vypouštěných odpadních vod. 

V případě havárie vozidla na areálové komunikaci nebo manipulačních plochách se bude 
postupovat dle havarijního řádu. Vstupní i výstupní materiál není kontaminovaný, proto 
nehrozí nebezpečí ovlivnění povrchové a podzemní vody, půdy nebo horninového prostředí. 

 

5. Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje 

V průběhu realizace záměru nedojde k záboru zemědělské půdy. Záměr bude realizován 
v prostorách stávající haly a v jejím bezprostředním okolí. Území výstavby je rovinné bez 
nároků na terénní úpravy. Plánovaný záměr modernizace UTZ je v souladu s platnou územně 
plánovací dokumentací. 

Realizací záměru nedojde ke změně horninového podloží v areálu ŽDB.  

Stavba je lokalizována na seismicky neaktivním území. Realizací a provozem plánovaného 
záměru nedojde k negativním vlivům na horninové prostředí ani využitelné přírodní zdroje. 
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6. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Záměrem nebudou dotčeny pozemky vedené jako ZPF, popř. PUPFL. V rámci stavby 
nebudou káceny žádné stromy. 

Vzhledem k umístění a charakteru záměru lze konstatovat, že vliv záměru na faunu, flóru a 
ekosystémy bude nevýznamný, zanedbatelný. 

 

7. Vlivy na krajinu 

Umístění záměru je navrženo uvnitř stávajícího areálu ŽDB ve stávajících halách společnosti 
BTG, objektech a v jejich okolí. Krajinný ráz celé oblasti byl v minulosti významně narušen 
průmyslovou činností, zcela zde schází přírodní prvky. Jedná se o krajinu antropickou. 

Lze konstatovat, že vlivy záměru na krajinu, krajinný ráz budou zcela nevýznamné. 

Uvažovaný záměr je dle vyjádření Stavebního odboru MěÚ Bohumín v souladu s územním 
plánem schváleným dne 10.9.1998 (poslední změna provedena a schválena dne 19.5.2004) za 
předpokladu dodržení stanovených podmínek, jenž jsou obsahem přílohy č. 1 (Vyjádření 
k posouzení vlivů na ŽP z hlediska územního plánu obce Bohumín) tohoto oznámení. 

 

8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

V období realizace záměru budou ovlivněny zatížením především státní silnice, po kterých 
budou dopravovány často nadměrné náklady technologických součástí stavby. Podmínky této 
dopravy musí být ve stádiu dokumentace pro územní řízení projednány se Správou a údržbou 
silnic a příslušnými odbory dopravy. Vzhledem k současné intenzitě dopravy se předpokládá 
jen nepatrný nárůst, a to jen v období výstavby a za dodržení podmínek stanovených níže 
v kapitole D.IV.  

Stavba se nijak nedotkne liniových staveb inženýrských sítí (vodovod, el. vedení VN). Vlivy 
na kulturní památky při realizaci záměru lze zcela vyloučit. 
 
 

D.II. Rozsah vliv ů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Realizace hodnocené stavby nebude mít významný negativní vliv na zdraví obyvatel, 
bydlících v blízkosti posuzované lokality. 

Lze rovněž předpokládat, že imisní příspěvek v období výstavby hodnoceného záměru nebude 
významný a obyvatelé žijící v okolí lokality nebudou negativně ovlivněni imisemi 
znečišťujících látek. Po realizaci záměru a následném provozu nebude taktéž lokalita v tomto 
důsledku negativně ovlivněna. 

Jak vyplývá z předchozího textu, rozsah vlivů záměru na většinu složek životního prostředí 
(půda, horninové prostředí, podzemní voda, povrchová voda, biota, ovzduší) je nevýznamný. 
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D.III. Údaje o možných významných nep říznivých vlivech p řesahujících 
státní hranice 

I přes blízkost státní hranice s Polskou republikou se přeshraniční vlivy s ohledem na 
charakter, rozsah a kapacitu záměru nepředpokládají. 
 
 

D.IV. Opatření k prevenci, vylou čení, snížení, pop řípadě kompenzaci 
nepříznivých vliv ů 

Dle vyjádření Stavebního odboru městského úřadu Bohumín je záměr v souladu s platným 
územním plánem obce (příloha č. 1) za předpokladu dodržení stanovených podmínek, jenž 
jsou obsahem přílohy č. 1 (Vyjádření k posouzení vlivů na ŽP z hlediska územního plánu 
obce Bohumín) tohoto oznámení. 

Opatření směřující ke kompenzaci nebo vyloučení rizik a nepříznivých vlivů na životní 
prostředí můžeme věcně i časově rozdělit do tří kategorií: 

• opatření realizovaná v průběhu přípravy zpracování projektové dokumentace; 

• opatření realizovaná v době výstavby; 

• opatření realizovaná v průběhu provozu. 

Technická opatření: 

• hlavní technická opatření k minimalizaci nebo eliminaci negativních vlivů na jednotlivé 
složky ŽP plynou se zákonných předpisů. Veškerá činnost bude prováděna v souladu se 
schválenou projektovou dokumentací  a s platnými právními předpisy České Republiky. 

• doprava vyvolaná navýšením výroby bude dělena v poměru 90:10 ve prospěch železniční 
dopravy se zachováním současného trendu. 

Opatření v průběhu přípravy záměru 

• Zajistit provedení autorizovaného měření hlučnosti v dotčených obytných částech 
a v okolních lokalitách ještě před zahájením výstavby a opakovat je znovu po zahájení 
zkušebního provozu. 

Opatření ve fázi výstavby záměru 

Technická opatření by měla být koncipována jako eliminační, minimalizační a preventivní. Za 
nejdůležitější opatření v době výstavby je možno považovat: 

• precizní provedení všech stavebních a montážních prací; 

• co nejvíce omezit negativní vlivy stavebních prací, zamezení vzniku druhotných emisí do 
ovzduší, zpřísnění kontroly technického stavu vozidel i těžkých stavebních mechanismů; 

• zajistit skrápění deponovaných zemin při suchém počasí a zamezit tak nadměrné prašnosti; 

• odstraňovat mechanické nečistoty a další nečistoty (zeminy) ulpělé na podvozcích vozidel 
stavebních mechanismů; 

• provádět pravidelné čištění komunikací znečištěných v důsledku výstavby; 

• stanovit plán opatření pro případ havárie; 
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• hlučné stavební práce provádět v souladu s ustanoveními nařízení vlády č. 148/2006 Sb., 
tedy pouze v době  7.00 - 21.00 hod; 

• všechny plochy zasažené stavebními pracemi budou rekultivovány; 

• staveniště vybavit potřebným množstvím sorbentů ropných látek (např. CHEZACARB). 

Opatření ve fázi provozu záměru 

• jakékoliv případné úkapy závadných látek neprodleně sanovat; 

• zajistit využívání nebo odstraňování všech odpadů v souladu s platnou legislativou 
a Plánem odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje; 

• nakládat s odpady vznikajícími v jednotlivých provozních souborech v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech; 

• prašnost z plošných zdrojů v areálu snížit kropením a čištěním komunikací 
a manipulačních ploch, zejména v letních měsících; 

• při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky zajistit seznámení 
zaměstnanců s nebezpečnými vlastnostmi těchto přípravků a zajistit vhodný způsob 
uložení těchto chemikálií (nad záchytnou vanou nebo jímkou); 

• hluk ze vzduchotechnických zařízení nesmí ve spektrální charakteristice vykazovat 
tónovou složku; 

• všechna případná instalovaná vzduchotechnická zařízení bude nutno opatřit tlumiči hluku o 
útlumu cca 20 dB. U jednotlivých zařízení lze postupovat individuálně tak, aby akustický 
výkon žádného z těchto zařízení nepřesáhl hodnotu 85 dB. 

 
 

D.V. Charakteristika nedostatk ů ve znalostech a neur čitostí, které se 
vyskytly p ři specifikaci vliv ů 

Toto oznámení bylo zpracováno na základě materiálů, informací a podkladů dodaných do 
20.8.2008. Další neurčitosti, použité odhady a předpoklady jsou uvedeny v jednotlivých 
kapitolách, popřípadě přílohách tohoto oznámení. 

Obecně platí, že při odborných odhadech byla vždy volena ta nejméně příznivá možnost. To 
znamená, že vypočtené, resp. odhadnuté vlivy na životní prostředí, jsou v této dokumentaci 
závažnější než mohou být a budou ve skutečnosti. 

Při vypracování oznámení se vycházelo z dostupných podkladů. Zájmová oblast, kde dojde k 
realizaci posuzovaného záměru, je dostatečně prozkoumána. Dne 12.8.2008 byla provedena 
návštěva lokality s terénním šetřením za účasti zástupců společnosti BKB Metal a.s., 
BONATRANS GROUP a.s. a Regionální centrum EIA s.r.o. 

Kalibrace programového vybavení HLUK + pro stacionární zdroje byla provedena v březnu 
roku 2008. Rozdíl výpočtu a naměřené hodnoty byl -0.1 dB v porovnání s naměřenou 
hodnotou. Kalibrace pro dopravní hluk byla provedena v únoru 2008. Rozdíl výpočtu a 
naměřené hodnoty byl -1.1 dB v porovnání s naměřenou hodnotou.  

V daném případě je hodnocen hluk ze stacionárních zdrojů a hluk dopravní. Použité 
programové vybavení HLUK+, v. 7.16 má integrovanou novelu metodiky pro výpočet 
dopravního hluku, nehodnotí ovšem útlum hluku vlastnostmi prostředí. Odchylku výpočtu lze 
očekávat v intervalu <-2.0; +2.0> dB. 



Nový uzel tepelného zpracování výrobků válcovny 
kol a obručí v BONATRANS GROUP a.s. 
oznámení EIA 

     54 

Hluk z dopravy je použitým programovým vybavením hodnocen dle novely metodiky pro 
výpočet dopravního hluku, pro šíření hluku ze stacionárních zdrojů je programovým 
vybavením použit model vycházející z akustických výkonů zdrojů, jejich umístění a 
směrovosti 

 

Charakteristika použitých podkladů, metod a výchozích předpokladů 

Pro zpracování hlukové studie poskytl investor protokoly měření hluku jednotlivých zdrojů 
v areálu firmy a ve venkovním chráněném prostoru staveb: 

Protokol o měření hluku č. 030/07 „ŽDB GROUP, a.s. Bohumín“, Akusting,spol.s r.o., 
05/07 a  Hluková studie „ Bonatrans Group, a.s.“, Enviform, s.r.o. 12/06 

Výpočty dopravního hluku a hluku z provozu hodnoceného záměru byly provedeny  
programovým vybavením Hluk+ v. 8.11, seriové číslo 6012 na podkladu ortofotomapy 
lokality. 

Automobilový provoz na ul. Bezručova byl odvozen z výsledků celostátního sčítání dopravy 
v r. 2005, provoz na ul. Revoluční a provoz přes vrátnici č.2 byl zjištěn sčítáním vozidel 
v dopravním proudu ve dnech 18. – 21.3.2008. 

Parametry bodových a plošných zdrojů hluku byly zjištěny na podkladě údajů ze souhrnné 
studie: „Nový uzel tepelného zpracování výrobků válcovny kol a obručí, Bonatrans Group, 
a.s., Bohumín“, BKB Metal, a.s. 

 

E. Porovnání variant řešení záměru 
Záměr je na posuzované lokalitě navržen pouze v jedné variantě.  
 
 

F. Doplňující údaje 
Příloha č. 1: Vyjádření k posouzení vlivů na ŽP z hlediska územního plánu obce Bohumín 

Příloha č. 2: Vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k Natura 2000 (2.9.2008) 

Příloha č. 3: Širší vztahy (www.mapy.cz) 

Příloha č. 4: Schéma provozu UTZ v BONATRANS GROUP a.s. (výkr. č.BKB 0 – 6068). 

Příloha č. 5: Hluková studie – RNDr. V. SUK 

Příloha č. 6: Rozptylová studie – AZ GEO s.r.o. 
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G. Všeobecn ě srozumitelné shrnutí netechnického 
charakteru 
Obsahem této kapitoly je stručné shrnutí informací o záměru „Nový uzel tepelného 
zpracování výrobků válcovny kol a obručí v BONATRANS GROUP a.s.“, uvedených 
v tomto oznámení, tzn. popis záměru, jeho hlavní očekávané vlivy na životní prostředí a 
případná opatření k jejich zmírnění. 

Jedná se o modernizaci stávajícího provozu tepelného zpracování kol, obručí a kotoučů, kdy 
moderní zařízení splňující parametry BAT, nahradí stávající zastaralé technologie, jenž 
nedostatečně pokrývají současné požadavky trhu na kvalitu vyráběného materiálu a zboží. 

Modernizací UTZ dojde ke snížení o 20 pracovních míst. 

Stavba bude umístěna ve stávající hale společnosti BTG na pozemcích, ke kterým má BTG 
vlastnické právo, a které jsou situovány v areálu ŽDB GROUP a.s. v jižní části katastrálního 
území Nový Bohumín. Územím stavby je prostor v hale stávajících mechanických dílen. 
Venkovní prostor vedle vnější stěny haly  a stávající venkovní sklad válcovaného materiálu – 
přístavba haly pro přemístění skladů a části zařízení mechanických dílen. 

Nový UTZ celistvých kol, obručí a kotoučů umožní  zvýšit roční objem výroby na cca 
220 000 ks při třísměnném nepřetržitém provozu, v celé rozměrové skladbě úplného 
sortimentu výrobků. Navýšením o cca 40 000 ks ze současných cca 180 000 ks dojde ke 
srovnání s reálnou kapacitou válcovací linky. 

Jednotlivé výrobky budou z válcovny kol plynule přecházet na tepelné zpracování, nejprve 
budou vychlazovány na požadovanou teplotu cca 450°C a poté budou podle potřeby buď 
normalizačně žíhány (tzn. ohřev v austenitizační peci a následné chladnutí v popouštěcí peci 
s volbou možnosti půlhodinového odstání na vzduchu v prostoru mezi pecemi) nebo převážně 
zušlechťovány (ohřev v austenitizační peci, kalení a pak popouštění v popouštěcí peci). 
Hodinová kapacita zařízení bude 66 ks.hod-1 pro standardní produkty  Ø 920 BONATRANS 
GROUP a.s. (při vnějších průměrech větších než 1 150 mm bude průchodnost zařízením 
nižší). Při vstupu materiálu na tepelné zpracování za studena bude hodinová kapacita zařízení 
nižší tj. 45 ks.hod-1. 

V následujícím přehledu jsou charakterizovány záměrem nejvíce exponované části provozu a 
složky životního prostředí. 

Doprava  

Posuzovaná modernizace bude mít dopady na dopravní infrastrukturu vně i uvnitř areálu. 
Dopravní nároky budou modernizací UTZ změněny vzhledem k faktu, že se jedná o navýšení 
výroby o cca 20 000 t.rok-1. 

Změny v intenzitách dopravy, zejména silniční kamionové se neočekávají, neboť jsou již 
v současné době přijata taková opatření, která omezují přepravu jak dováženého, tak 
expedovaného materiálu kamiony. Záměrem společnosti BTG je, aby pokud možná co nejvíce 
materiálu bylo dopravováno přes železnici, tzn. aby bylo co nejvíce využíváno železniční 
vlečky napojené na areál. Mezi nejdůležitější opatření navržená k eliminaci vlivů na ŽP patří, 
dosáhnout a dodržet poměr přepraveného materiálu pro navýšenou výrobu 90:10 ve prospěch 
železniční dopravy. Import materiálu se pak pro období provozu předpokládá v nižším 
poměru než 95:5. 
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Ovzduší 

Modernizaci UTZ lze z pohledu kvality ovzduší hodnotit jako záměr, který situaci na lokalitě 
negativně neovlivní ba naopak, spíše lze očekávat vliv pozitivní. 

Odpady 

V období výstavby, modernizace a následného provozu budou vznikat běžné odpady 
odpovídající obdobným zařízením na výrobu železničních dvojkolí, kol a obručí. Veškeré 
odpady budou roztříděny a zpracovány dle platných právních předpisů ČR. Jednotlivé odpady 
budou buďto zpracovávány v samotném areálu nebo předávány externím firmám, které budou 
zajišťovat komplexní nakládání se vzniklými odpady. 

Hluk 

Z výsledků hlukové studie vyplývá fakt, že stávající situace se nezhorší, avšak ani se výrazně 
nezlepší. To za podmínek uvedených v kapitole „D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, 
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“. Výpočet v příloze č. 5 hlukové studii byl 
proveden za následujících podmínek:  

1. Doprava vyvolaná provozem areálu bude nadále dělena ve prospěch železniční 
dopravy v trendu uvedeném v tab. č.1; 

2. Všechna případná instalovaná vzduchotechnická zařízení budou opatřena tlumiči 
hluku o útlumu 20 dB; 

3. Hluk ze vzduchotechnických zařízení nebude ve spektrální charakteristice vykazovat 
tónovou složku. 

Souhrn výsledků výpočtu je uveden v následující tabulce. 

Tabulka 37:  Změny ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů  

Výp. bod č.  výška [m]  LAeq,T [dB] souč. 
stav  

LAeq,T [dB] cílový 
stav  

LAeq,T [dB] 
příspěvek záměru  

 denní doba 
1 5,0 51,9 52,0 34,8 
1 10,0 51,3 51,3 39,1 
1 15,0 52,2 52,2 39,4 
1 20,0 52,8 52,8 39,6 
1 25,0 52,9 52,9 39,7 
2 3,0 45,8 45,8 44,6 
2 6,0 47,1 47,1 46,1 
 noční doba 
1 5,0 44,5 44,5 34,8 
1 10,0 45,7 45,7 39,1 
1 15,0 46,4 46,5 39,4 
1 20,0 46,9 46,9 39,6 
1 25,0 46,9 46,9 39,7 
2 3,0 45,7 45,7 44,6 
2 6,0 47,0 47,0 46,1 

Z uvedených výsledků výpočtu vyplývá, že hygienický limit v ekvivalentní hladině 
akustického tlaku je u staveb situovaných v širším okolí průmyslového areálu překročen, 
zejména v době noční. Ve spektrální charakteristice emitovaného hluku byla měřením 
prokázána přítomnost tónové složky. Provoz hodnoceného záměru se na hlukové situaci v 
okolí pravděpodobně neprojeví vůbec.  Jak vyplývá z výsledků výpočtu uvedených v tabulce 
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č. 36, nedojde vlivem hodnoceného záměru ke změně ekvivalentní hladiny ze stacionárních 
zdrojů hluku.  

Vlivy na složky životního prostředí 

Tabulka 38:  Ovlivnění složek životního prostředí a veřejného zdraví v okolí záměru 

oblast ovlivnění způsob ovlivnění 

obyvatelstvo vč. sociálně 
ekonomických vlivů 

Záměr nebude mít negativní vlivy na obyvatelstvo. Negativní vliv, avšak 
ve velmi malém měřítku může mít automatizace dané technologie, čímž 
ubude 20 pracovních míst v úseku UTZ. 

narušení faktorů pohody Narušení faktoru pohody bude spojeno s mírným navýšením počtu 
průjezdu vozidel a stavební činností v areálu, toto se však netýká obyvatel 
žijících v nejbližší zástavbě.  

zdravotní rizika Realizace záměru nebude mít významný vliv na zdraví obyvatel, 
bydlících v blízkosti posuzované lokality; zvýšení zdravotních rizik 
v důsledku expozice hlukem z provozu záměru a dopravy se neočekává. 
Rizika v důsledku expozice imisemi z provozu se také nepředpokládají, 
neboť nově nainstalovaná zařízení splňují nejpřísnější podmínky 
provozování a odpovídají BAT technologiím. 

ovzduší a klima Klima nebude ovlivněno; vlivy na ovzduší budou málo významné; v okolí 
hodnoceného záměru nebudou překračovány imisní limity v důsledku 
výstavby a provozu posuzované stavby. 

povrchové a podzemní 
vody 

Záměr nebude mít vliv na odtokové poměry v území ani na podzemní 
vody; ovlivnění hrozí v případě havárie; eliminace negativních vlivů bude 
dosaženo zajištěním nepropustnosti a těsnosti všech skladovacích a 
manipulačních ploch. 

půda Záměr nebude mít při standardním provozu žádný vliv na půdu; negativní 
dopad na půdu mohou mít havárie. Důkladnou kontrolou a prevencí lze 
takovýmto haváriím předcházet. 

horninové prostředí a 
přírodní zdroje 

Vzhledem k vysokému zabezpečení technologií se ovlivnění horninového 
prostředí a přírodních zdrojů nepředpokládá. 

fauna, flóra, ekosystémy Vzhledem k umístění záměru a stávajícímu provozu nedojde k ovlivnění 
biotopů na něž jsou vázány významné druhy, zvláště chráněné druhy se 
na lokalitě nevyskytují; nedojde k zásahu do významných krajinných 
prvků; záměr nebude mít významný vliv na zdejší flóru, faunu ani 
ekosystémy. 

krajina K ovlivnění krajiny nedojde. 

hmotný majetek a 
kulturní památky 

Vliv na kulturní památky se nepředpokládá. 
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H. Příloha 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 
– viz příloha č. 1. 

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. v platném 
znění – viz příloha č. 2. 
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