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Část A. Identifikační údaje 

A I.1. Obchodní firma – oznamovatel  

Strojírny K & K Ostrava, s.r.o. 

Zastoupen: Ing. Michalom Kolcunom – generálním ředitelem a jednatelem společnosti  

Ve věcech technických pověřen: ing. Ján Pilko, pověřená osoba pro investiční akci 

A I.2. IČ 

IČ: 25 89 68 57 

DIČ: CZ 25 89 68 57 

A I.3 Sídlo 

Strojírny K & K Ostrava, s.r.o. 

Nádražní 66/3067 

702 00 Ostrava 

Úřad obce s rozšířenou působností: Ostrava 

A I.4. Jméno, příjmení bydliště a telefon oprávněného zástupce 

oznamovatele 

Ing. Ján Pilko, technický ředitel  

Bydliště: Puškinova 10, Bardejov, Slovenská republika 

Telefon: +421 903 711 828 (mobil) 

A II.1. Zpracovatel oznámení 

RNDr. Alexander Skácel, CSc. – Aquakon  

A II.2. IČ 

IČ: 13 59 45 16  

DIČ: CZ 5511021340     

A II.3 Sídlo 

Průkopnická 24 

700 30 Ostrava 
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A II.4. Jméno, příjmení bydliště a telefon zpracovatele oznámení 

RNDr. Alexander Skácel, CSc. 

Bydliště: Průkopnická 24, 700 30 Ostrava – Jih  

Telefon:  777 674 897 (mobil) 

 

Část B. Údaje o záměru 

B I. Základní údaje  

B I.1. Název záměru 

Zhodnocování opotřebených pneumatik pomocí pyrolýzy s kapacitou 24 kt/rok, dále pouze 

"Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora". 

B I.2. Kapacita (rozsah) projektu 

Investiční záměr je situován do tradičního průmyslového areálu dolu Barbora, který byl po 

útlumu těžby černého uhlí postupně opuštěn a průmyslová činnost v něm byla utlumena. 

Objekt, který je předmětem projednávání, je od roku 2002 bez konkrétního využívání, je však 

napojen na funkční inženýrské sítě. Cílem investora je změna užívání této stavby, její stavební 

úprava ve stávajícím půdorysu do stavu odpovídajícího současným požadavkům na 

zabezpečení technologie nakládání s odpady kategorie „O“. Investiční záměr zavede novou 

technologii do objektu, který je potenciálním brownfiels v průmyslové lokalitě mimo dosah 

obytné zástavby 

 

Investiční záměr "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" zahrnuje stavební úpravu stávající 

výrobní haly a její osazení technologií pro zhodnocení opotřebených pneumatik pomocí 

pyrolýzy. Budování příjezdové komunikace a zpevněných ploch pro obsluhu celého objektu 

není potřebné, neboť areál dolu Barbora je pro tyto účely vybaven a kapacita komunikační 

sítě je dostačující. Dopravní napojení nevyžaduje úpravu veřejných komunikací. Investiční 

záměr "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" představuje vybudování stejného zařízení 

jaké je již v současné době provozováno na Slovensku, pouze jeho kapacitní rozsah bude 

vícenásobný (provoz na Slovensku má kapacitu 1 kt/rok). Investičnímu záměru 

"Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" vyhovuje i kapacitní zajištění objektu elektrickou 
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energií a medii (pitná a užitková voda). Investor nepočítá s vlastním automobilním parkem a 

proto není autoprovoz součástí investičního záměru. 

Současný stav: opuštěný nevyužívaný objekt s dopravním napojením a inženýrskými sítěmi 

uvnitř průmyslového areálu dolu Barbora  

Cílový stav: provoz pyrolýzní technologie materiálového zhodnocení opotřebovaných 

pneumatik v kapacitě 24 kt/rok. 

  

B I.3. Umíst ění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

NUTS II: Kraj Moravskoslezský 

Kraj: Moravskoslezský 

Obec: Karviná 

KÚ: Karviná 

 

B I.4. Charakter projektu a možnost kumulace jeho v livů s jinými zám ěry 

(realizovanými, p řipravovanými, uvažovanými) 

Svým charakterem je investiční záměr "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" technologií, 

která zpracovává vstupní surovinu – opotřebované pneumatiky pomocí pyrolýzy 

bezodpadovou technologií, čím se získávají suroviny, které je možné využít v dalších 

procesech. Vstupní surovina pro investiční záměr je evidována u producentů jako odpad 

kategorie „O“. S provozem záměru "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" souvisí i 

vyvolaná doprava pneumatik ke zpracování a produktů navrhované technologie jejich využití 

z podniku k dalšímu zpracování, event. využití jako druhotné suroviny. Vlivy investičního 

záměru se budou kumulovat pouze se současnými vlivy dopravní zátěže na okolních 

veřejných komunikacích, které jsou pro uvažovanou dopravní intenzitu již z dřívější doby 

dostatečně dimenzovány a jejich trasování je vedeno mimo soustředěné obytné oblasti. Další 

vlivy se mohou projevovat pouze z provozu vlastní technologie zpracování pneumatik. Tento 

provoz však má kvalitativně jiný charakter než ostatní současné aktivity v areálu dolu Barbora 

a emise do složek ekosystémů se s ostatními vlivy industriální činnosti v okolí areálu nebudou 

kumulovat. Svým charakterem se jedná o využití v současné době nevyužitého průmyslového 

objektu v průmyslovém areálu a prevenci vzniku potenciálního brownfields v oblasti. V okolí 

připravovaného investičního záměru se nepřipravuje bytová nebo občanská výstavba, projekt 

"Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" nepředstavuje rozšíření průmyslové zóny ani zábor 
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zemědělské půdy v okolí. Nejbližší občanská vybavenost a trvale obydlené lokality leží ve 

vzdálenosti cca 500 m od okraje projektovaného záměru západoseverozápadním směrem. 

Doba životnosti technologického zařízení "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" je 

předpokládána na cca 20 – 30 let, životnost budovy je odhadována ještě na cca 50 let.  

 

B I.5. Zdůvodn ění pot řeby zám ěru a jeho umíst ění  

(včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů i z hlediska ŽP pro jejich výběr, 

resp. odmítnutí) 

Použité pneumatiky představují nepohodlný civilizační odpad, velmi obtížně likvidovatelný. 

Uskladnění ojetých pneumatik na skládky je běžnou praxí,  často tento materiál končí jako 

výstelka izolace příslušné kazety nebo je zneškodňován spalováním s nedozírnými následky 

pro životní prostředí, avšak přirozené odbourání tohoto odpadu v přírodě trvá několik 

desetiletí a má  nepříznivý vliv na okolí i zemskou kůru. Mezi způsoby zneškodnění této 

komodity se řadí proces spalování používaný při výrobě cementu. Při spalování 

opotřebovaných pneumatik v množství 1 t je vypouštěno do atmosféry 270 kg sazí a 450 kg 

toxických plynů.   

 V navrhovaném projektu je využit způsob zhodnocování pomocí bezodpadové 

technologie – pyrolýzy,  která je z pohledu německých a japonských výzkumů ekologicky 

bezpečná a ekonomicky efektivní. 

Technologický komplex na zhodnocování ojetých pneumatik pomocí pyrolýzy je určen pro 

zpracování uvedeného odpadu ekologicky bezpečným a prakticky bezodpadovým způsobem.  

Táto šetrná technologie zpracování 1000 t opotřebovaných pneumatik za rok je 

realizovaná a odzkoušená v objektu KFŠ – STAVSTROJ - DELTA s.r.o. Bardejov v SR. 

Realizace "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" přispěje k možnosti materiálového 

využití odpadu – opotřebovaných pneumatik – v souladu se zásadami plánu odpadového 

hospodářství Moravskoslezského kraje a zajistí snížení prostorové i ekologické náročnosti 

zneškodnění tohoto druhu odpadu přinejmenším v rámci Moravskoslezského kraje. 

Významná je také produkce druhotných surovin v jejich využitelné formě a nízká energetická 

náročnost technologie, která bude čerpat energii pro svůj provoz z odpadního tepla a plynné 

složky materiálového toku výstupů ze zpracování opotřebovaných pneumatik.  
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B I.6. Stru čný popis technického a technologického řešení zám ěru 

Investiční záměr zhodnocování opotřebovaných pneumatik pomocí pyrolýzy je situovaný do 

volných prostor, kde se v minulosti realizovala těžba černého uhlí.V této lokalitě není 

v současné době vyvíjena žádná průmyslová činnost. 

Investiční záměr navrhuje využít současné volné zastřešené i nezastřešené prostory 

v katastrálním území 664103 Karviná – Doly. 

 

Celková kapacita komplexu na zhodnocování opotřebovaných pneumatik bude 24 000 t/rok 

(24 kt/rok). 

Pyrolýzou získané produkty uvedeného komplexu jsou následující : 

Uhlík      -     8 400 t / rok 

- 764 t  měsíc 
- 25,4 t / den 
- 1,06 t / hod 

 

Tekuté uhlovodíky     -   12 000 t / rok 

- 1 090 t / měsíc 
- 36,3 t / den 
- 1,5 t / hod 

 

Pyrolýzní plyn     -     3x106 m3 / rok 

- 272 727 m3 / měsíc  
- 9 091 m3 / den 
- 378 m3 / hod 
- P = 2,73 MW 

 

Kord      -     1200 t / rok 

- 109 t / měsíc. 
- 3,6 t / den 

Celý technologický komplex bude sestávat ze tří muflových pecí s výkonem 8000 t/rok  

(8kt/rok) opotřebovaných pneumatik, schéma viz obr. 1. 

B I.6.1. Provozní soubory investičního záměru 

Investiční záměr má následující stavebné objekty : 

SO 01 – Stavební úpravy existujících objektů 

SO 02 – Sklad opotřebovaných pneumatik 

SO 03 – Stáčení tekutých uhlovodíků 

SO 04 – Příjezdová cesta a terénní úpravy 
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Provozní soubory : 

PS 01 – Muflová pec 

PS 02 – Rozvod pyrolýzního plynu 

PS 03 - Elektroinstalace a uzemnění 

PS 04 - Vzduchotechnika 

PS 05 – Zachytávání tekutých uhlovodíků 

PS 06 – Chlazení vody 

PS 07 – Systém řízení 

PS 08 – Inertizace 

PS 09 – Chlazení plynu 

PS 10 – Využití tepla 

PS 11 – Kogenerační agregáty 

PS 12 – Sekání a sušení opotřebovaných pneumatik 

 

Technologie výroby a zhodnocení polymerních odpadů je založená na rozkladu organických 

vazeb vlivem vysoké teploty bez přítomnosti kyslíku s cílem výroby nízkomolekulárního  

chemického produktu. Rozklad je zabezpečený muflovou pecí.  

Pneumatiky jsou ze skladu převáženy podvěsným dopravníkem (bod 1 obr. č. 1) do drtiček 

pneumatik (body 2,4, 5), kde se rozdělí na frakci velikosti max. 2 x 2 cm. Pomocí dopravníku 

jsou dopravovány do sušícího zařízení (bod.6) a dále dopravníky do zásobníků (bod.č. 7). 

Pomocí dalších dopravníků se posekané pneumatiky dávkují do muflové pece (bod.č 9). V 

muflové peci nastává tepelný rozklad – paroplynová směs je odsávaná potrubím do 

kondenzátoru (bod. č. 10), kde zkondenzuje na kapalné uhlovodíky, které jsou potrubím 

odváděny do zásobníku (bod. č. 10). Pyrolýzní plyn je přes separátory dopravován do nádrže 

(bod.č.17) a odtud po redukci tlaku do kogeneračních jednotek na výrobu elektrické energie. 

Tuhý uhlíkový zbytek je ze spodní části muflové pece dopravníkem dopravován a magneticky 

separován do přepravních zařízení. 
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obr. č. 1 - Schéma technologického procesu 
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Obr.č.2 – Výkon zařízení a produkce pyrolýzních produktů 

B I.6.2. Charakteristika pyrolýzních produktů 

      P r o d u k c i a    
 

               C h a r a k t e r i s t i k a   o d p a d u    
                       a   o b l a s ť   v y u ž i t i a 

Uhlík  
1. Využívá se jako technický uhlík ve výrobě 

gumotechnických výrobků (i pneumatik), uhloplastů, 
v průmyslu barev a laků a dalších, 

2. Je výchozí surovinou při výrobě aktivního uhlí 
A k t i v o v a n é 
U h l í 

 
1. V medicíně se využívá jako enterosorbent a hemosorbent, 
2. V chemickém a naftochemickém průmyslu na rozdělení 

plynových směsí, jako nositel katalyzátorů, 
3. Při ochraně životního prostředí, na čištění složen 

prostředí od prchavých rozpouštědel, oxidu siřičitého, 
kalogenů a jejich sloučenin, sirovodíku a síroorganických 
sloučenin a jiné, 

4. Na čištění odpadních vod od nitroproduktů, fenolů, 
chloroorganických pesticidů, 

5. V potravinářském průmyslu na čištění vodných roztoků 
cukrových sirupů, lihových nápojů, 

6. V plynové chromatografii, v protiplynech a jiné. 
K a p a l n é 
U h l o v o d í k y 

 
1. Jako palivo v podobě mazutů (nižší teplota spalování 

s více než 40 MJ/kg, teplota tuhnutí –28°C, 
2. Jako vysoko oktanový přídavek komerčních benzínů, 
3. Jako změkčovač gumy, 
4. Jako surovina na získání těsných uhlovodíkových frakcí 

(skupin), 
P y r o l ý z n í   p l y n Výroba elektrické a tepelné energie pomocí kogeneračních 

agregátů je zabezpečovaná spalováním pyrolýzního plynu. 
Pyrolýzní plyn se využívá jako vysokokalorické palivo pro 
vlastní potřebu na výrobu elektrické energie a tepla 

KORD Bude dodávaný sběrným surovinám 
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B I.6.3. Složení vyrobených pyrolýzních produktů 

Kapalné uhlovodíky                     

P.č. Název ukazatele Rozměr ukazatele Metoda výzkumu 

1 Hustota při 20 oC, kg/m3 883,9 STN EN ISO 12185 

2 Obsah popela (%hm) 0,0083 STN EN ISO 6245 

3 Obsah chlóru (mg/kg) 8,2 ASTM D 4929 

4 Množství síry (%) 0,72 ASTM D 1552 

5 Obsah vody ( %hm)          21,4 STN EN ISO 9029 

6 Obsah dusíku (mg/kg) 6 163 ASTM D 5762 

7 Obsah vodíku (%hm) 10,2 ASTM D 5291 

8 Obsah uhlíku (%hm) 85,8 ASTM D 5291 

9 Výhřevnost (kJ/kg) 39 468 STN 65 6169 

Uhlík                                                                                                   

P.č. Název ukazatele Rozměr ukazatele Metoda výzkumu 

1 Specifický geometrický povrch (m2/g) 16,59 GOST 7885 – 86 

2 Specifický vnější povrch (m2/g) 85,1 GOST 7885 – 86 

3 Specifický absorbční povrch (m2/g) 51,77 GOST 7885 - 86 

4 Vodík v hořlavině (%) 0,63 PP1-ZT21-49 

5 Jodová adsorpcia (mg/g) 41,02 ASTM D 1510 

6 Propustnost světla toluenového extraktu 

(%) 

15,1 ASTM D 1618 

7 Uhlík v hořlavině (%) 96,9 PP1-ZT21-49 

8 Spalné teplo v hořlavině (MJ/kg) 34,12 STN ISO 1928 

9 Absorpční aktivita v metylenové modři  

(mg/g) 

100,70 GOST 4453 - 74 

10 Dusík v hořlavině (%) 0,44 PP1-ZT21-49 

11 Množstvo celkovém síry, (%) 1,78 SGP ISO 6528 

12 Olejové číslo (ml/100g) 51,85 STN 65 8470 

13 Obsah sazí (%) 88,46 Sk-La 42 

14 pH vodného výluhu 7,170 ASTM D 1512 

15 Hmotnostní podíl ztrát při 125 oC (%) 1,79 ASTM D 1509 

16 Obsah popela při 5500C (%) 6,47 ASTM D 1506 
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Pyrolýzní plyn                                                                             

P.č. Komponenty plynu Chemický vzorec Obsah, % obj. 

1 Vodík H2 59,7 

2 Metan CH4 23,1 

3 Kyslík  O2 4,4 

4 Dusík N 0,668 

5 Oxid uhličitý CO2 2,5 

6 Oxid uhelnatý CO 6,9 

7 Etén C2H4 1,49 

8 Etán C2H6 0,71 

9 Etín C2H2 0,062 

10 Suma C3  0,14 

11 Suma C4  0,05 

12 Suma C5-8  0,28 

 

B I.6.4. Popis stavebních a provozních souborů. 

SO 01 – Stavební úpravy existujících objektů 

Stavební úpravy existujících objektů budou vycházet z rozmístění technologie v hale a 

z nutnosti realizace oprav existujících kancelářských prostor, šaten a sociálních zařízení 

z důvodu jejich dlouhodobého nevyužívání. 

SO 02 – Sklad opotřebovaných pneumatik 

Potřebná plocha na uskladnění opotřebovaných pneumatik na cílovou kapacitu 24 000 t/rok 

pro dvoudenní produkci je 740 m2. Pro sklad postačuje současná zpevněná plocha. 

SO 03 – Stáčení tekutých uhlovodíků 

Tento stavební soubor obsahuje nádrž pro uskladnění tekutých uhlovodíků a stáčecí místo pro 

cisterny, které budou tekuté uhlovodíky odvážet k dalšímu zpracování. Potřebná 

zabetonovaná plocha cca 310 m2. 

SO 04 – Příjezdová cesta a terénní úpravy 

Soubor osahuje nevyhnutné úpravy resp. realizaci příjezdové cesty a okolního terénu. 
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PS 01 – Muflová pec 

Rozklad pneumatik bude probíhat za zvýšené teploty v muflové peci. Polymerní frakce 

(drcené pneumatiky velikosti 25x25 mm) se dávkuje do zásobníku a zavážecím zařízením se 

dostává do muflové pece. Během pyrolýzy v technologickém procesu se uvolňuje 

paroplynová frakce, která v kondenzátoru kondenzuje na tekuté uhlovodíky a pyrolýzní plyn. 

Tvrdý uhlíkový zbytek ze spodní části pece se vynáší dopravníkem do prostoru zpracování 

uhlíku. Zpracování uhlíku spočívá v drcení válci s cílem oddělení uhlíku od kovových částí 

a z magnetické separace. Z pyrolýzního plynu se pomocí kogeneračních jednotek vyrábí 

elektrická a tepelná energie. Odseparovaný kord je možno zpracovat v hutních provozech. 

 

bod . č. Název bod. č. Název 

1. Násypník 12. Kryt pece 

2. Podávací šnek materiálu 13. Potrubí výstupu paroplynové směsi 

3. Komora 14. Šnekový dopravník 

4. Píst 15. Šnek na výstupe uhlíku 

5. Vertikální komora 16. Hřídel šneku 

6. Píst vertikální komory 17. Chladící systém výstupu uhlíku 

 

PS 02 – Rozvod pyrolýzního plynu 

Potrubí pro rozvod pyrolýzního plynu, dmýchadla, regulace rozvodu plynu, plynojem, 

snímání obsahu kyslíku, monitorování pracovního prostoru, jemná regulace. 

 

PS 03 - Elektroinstalace a uzemnění 

Rozvod elektrické energie od podružného rozvaděče k jednotlivým technologickým zařízením 

linky – muflová pec, dávkování podrcených pneumatik, drcení pneumatik, odsávání...., přívod 

ku hlavnímu rozvaděči. 
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 Obr. č. 3: Schéma muflové pece 

 

PS 04 – Vzduchotechnika 

Ventilátory na odsávání místa vsázky a odběru uhlíku, potrubní rozvod od odsávacích míst 

linky včetně odsávání procesu sušení a drcení pneumatik ze skladu uhlíku, filtry, cyklón. 

PS 05 – Zachytávání tekutých uhlovodíků 

Potrubní rozvody chladící vody od jednotlivých míst chlazení, chladící věž, čerpadla chladící 

vody, rotametry a teploměry, potrubí pro tekuté uhlovodíky, nádrže na tekuté uhlovodíky, 

filtre, havarijní nádrže. 

PS 06 – Chlazení vody 

Provozní soubor zabezpečuje chlazení chladícího média, kterým je voda v chladící věži a její 

rozvod k jednotlivým technologickým celkům – kondenzátor, zavážecí zařízení muflové pece, 

výstup uhlíku, chladič plynu vnitřního rozvodu do muflové pece. Oběh chladící kapaliny je 

zabezpečen čerpadly. 
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Chladící okruh je navržen jako jednoduchý, to znamená, že je spojený okruh chlazení vody a 

chlazení spotřebičů. Pro potřeby chlazení kvalitou postačuje upravená užitková voda. 

 

PS 07 – Systém řízení 

Zařízení pro řízení nakládání podrcených pneumatik do muflové pece, ohřev muflové pece, 

výstup z muflové pece, chlazení, ventilace – globální a lokální, rozvod pyrolýzního plynu 

a řízení kogeneračních jednotek, požární signalizace, snímání tlaků a teploty. 

 

PS 08 – Inertizace 

Provozní soubor obsahuje dusíkovou stanici, potrubní rozvody, uzavírací, snímací a regulační 

členy pro zadusíkování systému před jeho uvedením do provozu a při odstavení. 

 

PS 09 – Chlazení plynu 

Chlazení plynu bude zabezpečeno průtokovými chladiči plynu. Jako zdroj chladu je navrhnutá 

kondenzační chladící jednotka. Pyrolýzní plyn v obou okruzích bude chlazený na teplotu –30 

°C. Jako chladící médium bude použita kapalina Coolstar 40. Oběh chladící kapaliny bude 

zabezpečený oběhovým čerpadlem. Odvod kondenzátu z pyrolýzního plynu bude zabezpečen 

samospádem do nádob pro zachycování kondenzátu a tento bude mísen s tekutými 

uhlovodíky. 

  

PS 10 – Využití tepla 

Využití tepla z kogeneračních agregátů bude na ohřev prostor a užitkové vody a sušení 

pneumatik. 

 

PS 11 – Kogenerační agregáty 

Tento soubor obsahuje potrubí, regulační a uzavírací prvky, dmýchadla pyrolýzního plynu, 

plynojem pyrolýzního plynu o objemu 613 m3, 3 ks kogeneračních agregátů s výkonem Pe = 

330 kWe, Pt = 660 kWt, 1 ks kogenerační jednotky s výkonem Pe = 170 kWe, Pt = 340 kWt. 
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Přetlak plynu v nádrži ∆p = 25 kPa. Kogenerační agregáty budou napojeny na trafostanici 

s výkonem 1 MW. 

  

PS 12 – Sekání a sušení opotřebovaných pneumatik 

Stroje a dopravníky na drcení pneumatik s výkonem 4500 kg/hod., zásobníky podrcených 

pneumatik o objemu V=30m3 v počtu 3 ks, kontejner na kord, sušení nasekaných pneumatik 

a jejich doprava pomocí dopravníků do zásobníků. 

 

B I.6.5. Předpoklad spotřeby vody 

Tento druh technologie vyžaduje užitkovou vodu na chlazení některých částí muflové pece a 

chladičů, jak bylo uvedeno v předcházející části. Bude se jednat o doplňování zásobníku 

chladící věže. Spotřeba vody na doplňování je cca 600 l za 24 hodin, co představuje 210 m3 

za rok. 

 Pitná voda bude zabezpečovaná z veřejného vodovodu pro zásobování sociálních 

zařízení, sprchování zaměstnanců , výdeje stravy, bufet a pod. 

 

Druh spotřeby  Počet  Roční spotřeba  
Výroba a údržba strojů a haly 4,2 m3/den 

(70 pracovníků) 
 
1470 m3/rok 

Zaměstnanci - ostatní 60x34 = 2 m3/den 
(34 pracovníků) 

700 m3/rok 

Údržba vnějších ploch 1 m3/den, během 
letního období 

120 m3/rok 

Celkem   2 290 m3 / rok 
 

B I.6.7. Předpoklad spotřeby elektrické energie 

Předpokládaná spotřeba elektrické energie je 10 356 MWh/rok. 

Instalovaný příkon – 1 868 kW. 

 

B I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace projektu a je ho dokon čení   

Zahájení realizace – listopad 2006  

Zahájení zkušebního provozu – únor 2007 
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B I.8. Výčet dot čených územn ě samosprávných celk ů  

Kraj: Moravskoslezský 

Obec: Karviná (pověřený obecní úřad) 

KÚ: Karviná 

 

B I.9. Investi ční rozsah akce 

913,4 mil. Kč, v tom stavební práce – 40 mil. Kč, ostatní provozní soubory včetně montáže a 

monitoringu průzkumných a projektových prací – 873,4mil. Kč.  

 

B I.10. Navazující správní řízení  

Na proces hodnocení vlivů na životní prostředí budou navazovat následující řízení: 

- vodoprávní řízení pro povolení odběru vody z vodovodní sítě a pro schválení množství a 

kvality odváděné vody do kanalizace areálu dolu Barbora 

- schválení provozu zařízení pro nakládání s odpady 

- stavební řízení pro povolení stavby 

 

B I.11. Zařazení záměru dle zákona 100/2001 Sb. 

Z pohledu zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, příloha č. 1, je investiční záměr 

"Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" začleněn do kategorie č. II – záměry vyžadující 

zjišťovací řízení, do bodu 10.1. – Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání 

nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo 

odstraňování ostatních odpadů. Příslušným úřadem pro tento záměr je Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje. Tento charakter je investičním záměrem zcela naplněn (viz kapitola 

B I.2.). 

Podle § 4 odst. 1c) jsou předmětem posuzování vlivů záměrů na životní prostředí „změny 

každého záměru uvedené v příloze I. zákona 100/2001 Sb., pokud má být zvýšena kapacita 

nebo rozsah o 25% a více nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu 

nebo způsob užívání a pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 7 zákona 100/2001 

Sb.“ Investiční záměr "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" splňuje ustanovení tohoto 
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paragrafu, neboť realizace investičního záměru spočívá ve změně účelu a způsobu užívání 

stavby. 

 

B II. Údaje o vstupech 

B II.1. Půda a její zábor 

Investiční záměr "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" se dotkne následujících pozemků 

v katastru města Karviná uvedených v tab. 1. 

Jedná o část parcely, která je zařazena jako stavební pozemek pro průmyslové účely. Okolí 

pozemku je využíváno pro komunikace a jako plochy ozelenění areálu, jejichž údržba je 

v posledních letech značně zanedbána.  

Lokalita nezasahuje do ochranných pásem – například OP lesa nebo vodní plochy či 

vodoteče. 

V současné době je majitelem pozemků a budov firma DIAMO, státní podnik. Sídlo 

společnosti je Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27. Společnost je zapsaná na 

Krajském soudu v Ostravě, oddíl AX, vložka 642. 

Po zavedení provozu se stane majitelem nemovitosti firma Strojírny K & K Ostrava se sídlem 

Ostrava – Moravská Ostrava, Nádražní 66/3067, 702 00. Společnost  je zapsaná na Krajském 

soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24880. 

 

Tab. 1: Dotčená parcela v městě Karviná (areálu dolu Barbora) 

Kat. území Parc. č. Vlastník/ uživatel Druh pozemku BPEJ 

Karviná 6222/28 Diamo, a.s. Ostatní  -- 

 

Realizace investičního záměru "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" nepočítá 

s rozšířením současného půdorysu budovy a vynětím pozemků ze ZPF ani LPF nepřipadá 

v úvahu, stejně tak ani změna charakteru využití stávajících parcel v okolí investičního 

záměru. Pro dopravu budu využity stávající zpevněné komunikace v areálu dolu Barbora a 

jejich napojení na veřejnou komunikační síť.  

Jiné pozemky nebudou investičním záměrem "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" 

dotčeny. 
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B II.2. Voda, její spot řeba a odb ěr 

Technický provoz "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" předpokládá jak spotřebu vody 

pro účely výrobní (chladící voda), tak pro účely komunální (zajištění potřeby pro 104 

zaměstnanců). Zdrojem vody bude obecní vodovod. Jiné provozy – například autopark apod. 

nejsou předpokládány, spotřebu vody není nutno odhadovat. Pro zaměstnance nebude 

organizováno společné stravování, spotřeba vody pro tyto účely se v provozovně Strojírny 

K&K nepředpokládá. 

 

Tab. 2: Předpoklad spotřeby vody "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora"  

Druh spotřeby  Počet  Roční spotřeba  
Výroba a údržba strojů a haly 4,2 m3/den 

(70 pracovníků) 
 
1470 m3/rok 

Zaměstnanci – ostatní  60x34 = 2 m3/den 
(34 pracovníků) 

700 m3/rok 

Údržba vnějších ploch 1 m3/den, během 
letního období 

120 m3/rok 

Celkem   2 290 m3 / rok 

 

B II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Provoz "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" má nároky pouze na elektrickou energii 

především v době rozjezdu technologie pyrolýzy pro dosažení provozní teploty před 

dosažením stavu, kdy produkce spalitelných energeticky bohatých plynných meziproduktů 

dosáhne intenzity, která zajistí energetickou soběstačnost provozování technologie 

"Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora". Jiné energetické zdroje nejsou přepokládány. Díky 

popsanému stavu nebude potřebná ani temperance výrobní haly, vytápění ostatních prostor – 

kanceláří, šaten denní místnosti apod. bude také zajištěno z vlastní produkce tepla. Roční 

spotřeba elektrické energie je uvedena v tab. 3.  

Surovinové zdroje předpokládají spotřebu vstupní suroviny – opotřebených pneumatik. Jejich 

předpokládaná roční spotřeba je uvedena v názvu záměru – 24 kt/rok. Jiné chemikálie ani 

suroviny do provozované technologie "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" nebudou 

přidávány.  

Prostředky pro běžnou údržbu zařízení (například úklid objektů) nejsou uvedeny, jejich 

spotřebované množství bude odpovídat běžným nárokům obdobným v jiných provozních a 
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kancelářských prostorách a pro údržbu technického zázemí (sociální zařízení, šatny, sprchy 

apod.) množství bude upřesněno v průběhu zkušebního provozu. 

 

Tab. 3: Spotřeba energie v souvislosti s provozem "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora"  

Druh spotřeby  Počet  Roční spotřeba  
Provoz strojů, kanceláře,  
vzduchotechnika a klimatizace, 
osvětlení 

Elektřina, celkový 
příkon 1868 kW 
  

0,7x24 hod x 330 dnů ~ 10 356 
MWH/rok 

 

B II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Dobudování dopravní infrastruktury pro zajištění možnosti přístupu k výrobní hale není 

součástí investičního záměru.  

 

Dopravní aktivita v období provozu "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" bude vedena 

po komunikacích, které jsou pro těžkou nákladní dopravu určeny a vedou mimo obydlené 

oblasti. Jedná se především o komunikaci II/474. předpokládaná intenzita dopravy je uvedena 

v tab. 4. V celkovém množství se předpokládá příjezd 10 TNV/den, 1 LNV/den a 25 osobních 

automobilů/den. Počet průjezdů bude dvojnásobný. S organizování vlastního automobilního 

praku se nepočítá, automobilní technika bude ve vlastnictví dodavatelů, event. uživatelů 

(např. zaměstnanců).  

Uvedená intenzita dopravy předpokládá 300 provozních dnů/rok. Doprava bude probíhat 

pouze v denních hodinách, zatímco provoz technologie zpracování opotřebovaných 

pneumatik bude nepřetržitý (24 hod/den, 330 dnů/rok). 

 

Tab. 4: Předpokládaná intenzita vyvolané dopravy investičního záměru "Zhodnocování 

pneumatik - Důl Barbora"  

Předmět přepravy množství   t / den druh dopravy počet aut Poznámka 
Opotřebované  
pneumatiky 

73 
/10 500 ks/ 

Kamión – 
TNV 

7/den  

Tekuté uhlovodíky 36,3 Autocisterna – 
TNV 

2/den  objem cisterny 
20 m3 

Uhlík 25,4 Kamión TNV 1/den  
Kord 3,6 nákladný 

automobil – 
LNV 

1/den  

Osobní doprava  -- OA  50/den  
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V období výstavby se bude příprava budovy pro změnu jejího užívání a odpovídající 

stavební činnost odehrávat mimo komunikace. Vzhledem k rozsahu investice bude tento vliv 

pouze krátkodobý – předpoklad je cca 10 nákladních automobilů denně po dobu 2 měsíců. 

Technologické součásti a zařízení budou do haly přivezeny jednorázově pomocí cca 30 

kamionů (TNV), pote proběhne jejich instalace již ve vnitřních prostorách budovy bez nároku 

na dopravní infrastrukturu. 

V současné době není v areálu provozována významná pravidelná doprava. Pro dopravu 

bude během období provozu bude využívána současná intenzivně využívaná komunikace – 

silnice II/474 Havířov – Karviná. Současné vytížení této komunikace je dle sčítání dopravy 

(ŘSD, 2005) cca 8000 automobilů/den. Očekávaná změna dopravního zatížení na této 

komunikaci je vlivem realizace investičního záměru "Zhodnocování pneumatik - Důl 

Barbora"  za vyústěním na tuto komunikaci již zanedbatelná a splyne se současným 

komunálním provozem. 

 

B III. Údaje o výstupech 

B III.1. Ovzduší  

a) bodové zdroje znečištění ovzduší 

V období výstavby se nepředpokládá výskyt bodových zdrojů znečištění ovzduší. 

V období provozu budou v činnosti bodové zdroje znečištění ovzduší, které souvisí 

s provozem energetického využití plynných zplodin pyrolýzního zpracování pneumatik. 

K nim přibude jako bodový zdroj odtah z ostatních částí technologie pyrolýzního rozkladu 

pneumatik. Přehled bodových zdrojů znečištění je uveden v tab. 5. emisní údaje byly převzaty 

z analýzy z obdobného provozu v Bardějově. 

 

Tab. 5: Bodové zdroje znečištění ovzduší "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora"  

Zdroj znečištění Budoucí stav Škodliviny 
Kogenerační energetická jednotka 3 ks + 1 záložní NO2, CO, 

Odfuk z plnění nádrží tekutého produktu 
vč. odtahu z technologické haly 

1 ks, přes uhlíkové 
filtry 

benzen, PM10 
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b) plošné zdroje znečištění ovzduší 

V období výstavby se plošné zdroje znečištění ovzduší jako důsledek prováděných zemních 

prací nemohou projevit. Výkopové práce a další úpravy budovy pro instalaci technologie 

budou probíhat většinou uvnitř současného skeletu haly, která je zastřešena. Bude se jednat o 

krátkodobou činnost, na kterou naváže instalace vlastní technologie do připravených prostor.  

 

V období provozu "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" nebude činností formy K & K 

provozován žádný plošný zdroj znečištění ovzduší s výjimkou dopravní manipulace u 

technologické haly. Během vykládky a nakládky suroviny a produktů je nutno, aby motory 

nákladních automobilů byly vypnuty. Pro místní manipulaci budou použity elektrické a ruční 

mechanismy (jeřáby, paletové vozíky, vysokozdvižné vozíky a další).   

 

c) liniové zdroje znečištění ovzduší 

V období výstavby se jako liniový zdroj znečištění může projevit aktivita související se 

stavební přípravou technologické haly a krátkodobým přesunem stavebního materiálu do 

vnitřních prostor haly. Dále bude následovat navážení technologie a výrobního materiálu, 

které je rozvrženo do období 4 týdnů, což představuje 1 průjezd vozidla denně (odpovídá 

30+4=34 průjezdy za předpokládané 4 týdny provádění betonážních a montážních prací a 

přípravy výroby). Předpokladem je provádění přepravních prací pouze v době 7 – 15 hodin, 

aby bylo omezeno obtěžování populace podél přepravních tras na nejmenší možnou míru. 

Vlivy tohoto zdroje znečištění budou krátkodobé a nebudou zdrojem nepřiměřeného zhoršení 

kvality ovzduší. 

V období provozu se jako liniový zdroj znečištění ovzduší projeví provoz motorových vozidel 

v souvislosti s dopravou suroviny jako vstupního materiálu pro zpracování a odvozu 

získaných produktů demontáže pneumatik a jejich pyrolýzního rozkladu. Nákladní provoz 

počítá s intenzitou 10 těžkých nákladních vozidel/den a 1 lehkého nákladního vozidla/den. 

Předpoklad provozu osobních automobilů bude tvořen vozidly zaměstnanců a zákazníků 

v intenzitě 50 vozidel/den.  Tento faktor již byl zmíněn v souvislosti s nároky na dopravní 

infrastrukturu záměru. Bližší modelování tohoto zdroje je uvedeno v rozptylové studii 

v příloze.  
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B III.2. Odpadní vody 

Množství odpadní vody 

Výstavba zařízení nepředpokládá produkci odpadních vod nad míru obvyklou při lokální 

stavební úpravě haly a instalaci technologie. Tyto vody neobsahují závadné cizorodé látky a 

zasakují přirozeně do rozvolněného terénu v místě jejich vzniku. 

V průběhu provozu budou vznikat odpadní vody technologické z procesu chlazení a z procesu 

čištění spalin a odpadní vody komunálního typu od cca 104 zaměstnanců. 

Dešťové vody budou odváděny z pozemku dosavadním způsobem. V areálu je vybudovaná 

kanalizace, která ústí do Slezského potoka. Již z minulosti jsou stanovená pravidla pro 

vypouštění těchto  vod do uvedeného recipientu.  

 

Znečištění odpadní vody  

Provoz zařízení předpokládá celkem 104 zaměstnanců. Sociální zařízení pro zaměstnance a 

pro návštěvníky je součástí stavební úpravy technologické haly a jeho kapacita je schopna 

zajistit potřeby jímání a likvidace těchto odpadních vod komunálního typu.  

Q = 104 pracovníků x 60 litrů/prac. x 350 dnů = 2184 m3/rok 

Odpadní vody budou odváděny stávající kanalizací a čištěny jako součást odpadních vod 

celého areálu dolu Barbora na ČOV.  

Technologické a průmyslové odpadní vody nebudou v provozu produkovány. 

 

Výňatek z kanalizačního řádu, vztahující se k areálu dolu Barbora. 
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 Odpadní vody ze zpevněných ploch nejsou předmětem investičního záměru, tyto plochy jsou  

a zůstanou v majetku areálu dolu Barbora a tento vlastník také zajistí jejich údržbu a čistění 

včetně likvidace odpadních vod. Kvalita i množství odpadní vody podléhá platnému 

kanalizačnímu řádu (viz následující výňatek). 

 

B III.3. Odpady 

Nejširší spektrum odpadů bude vznikat v průběhu stavebních úprav a při instalaci technologie 

zhodnocování opotřebovaných pneumatik pomocí pyrolýzy. Vytěžená zemina při terénních 

úpravách bude použita na vyrovnání terénních nerovností. 

Během provozu zařízení pří procesu pyrolýzy opotřebovaných pneumatik budou vznikat 

materiály  využitelné pro další zpracování a použití – viz následující tabulky. 

 

Tab. 6. Charakteristika pyrolýzních produktů 

      P r o d u k c e    
 

               C h a r a k t e r i s t i k a   p r o d u k t u     
                       a   o b l a s t   v y u ž i t í 

Uhlík  
1. Využívá se jako technický uhlík ve výrobě 

gumotechnických výrobků (vč. pneumatik), plastů na 
bázi uhlíku, v průmyslu barev a laků aj, 

2. Je výchozí surovinou při výrobě aktivního uhlí 
 

A k t i v n í   u h l í  
7. V medicíně se využívá jako enterosorbent a hemosorbent, 
8. V chemickém a naftochemickém průmyslu na rozdělení 

plynových směsí, jako nosič katalyzátorů, 
9. Při ochraně životního prostředí, na čištění látek od 

prchavých rozpouštědel, dioxidů síry, kalogenů a jeich 
sloučenin, sirovodíku a síroorganických sloučenin a jiné, 

10. Na čištění odpadních vod od nitroproduktů, fenolů, 
chloroorganických pesticidů, 

11. V potravinářském průmyslu na čištění vodných roztoků 
cukrových sirupů, lihových nápojů, 

12. V plynové chromatografii, v protiplynech a jiné. 
 

K a p a l n é 
U h l o v o d í k y 

 
5. Jako palivo v podobě mazutů (nižší teplota spalování 

s více než 40 MJ/kg, teplota zamrzání –28°C, 
6. Jako vysoko oktanový přídavek automobilových benzínů, 
7. Jako změkčovač gumy, 
8. Jako surovina pro získání těsných uhlovodíkových frakcí 

(skupin), 



Skácel A., 2006: "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora".  
Oznámení dle přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb.  str. 25 z 71 

P y r o l ý z n í   p l y n Výroba elektrické a tepelné energie pomocí kogeneračních 
agregátů je zabezpečovaná spalováním pyrolýzního plynu. 
Pyrolýzní plyn se využívá jako vysokokalorické palivo pro 
vlastní potřebu na výrobu elektrické energie a tepla 

 
KORD Bude předáván oprávněné osobě k dalšímu využití 
 

 

Složení pyrolýzních produktů. Produkty pyrolýzy budou tvořeny relativně složitou směsí 

organických a anorganických látek Jejich složení na základě dosavadních znalostí a 

zkušeností z provozu obdobné technologie v Bardejově (Slovenská republika) je uvedeno 

v následujících tabulkách. 

 

Tab. 7: Složení kapalných uhlovodíků  

P.č. Název ukazatele Rozměr  

ukazatele 

Metoda výzkumu 

1 Hustota při 20 oC, kg/m3 883,9 STN EN ISO 12185 

2 Obsah popela (%hm) 0,0083 STN EN ISO 6245 

3 Obsah chloru (mg/kg) 8,2 ASTM D 4929 

4 Množstvo síry (%) 0,72 ASTM D 1552 

5 Obsah vody ( %hm)          21,4 STN EN ISO 9029 

6 Obsah dusíku (mg/kg) 6 163 ASTM D 5762 

7 Obsah vodíku (%hm) 10,2 ASTM D 5291 

8 Obsah uhlíku (%hm) 85,8 ASTM D 5291 

9 Výhřevnost (kJ/kg) 39 468 STN 65 6169 

 

Tab. 7 (pokr): Charakter uhlíkové matrice                                                                                                

P.č. Název ukazatele Rozměr ukazatele Metoda výzkumu 

1 Specifický geometrický povrch 

(m2/g) 

16,59 GOST 7885 – 86 

2 Specifický vnější povrch (m2/g) 85,1 GOST 7885 – 86 

3 Specifický absorpční povrch (m2/g) 51,77 GOST 7885 - 86 

4 Vodík v hořlavině (%) 0,63 PP1-ZT21-49 

5 Jódová adsorpce (mg/g) 41,02 ASTM D 1510 

6 Propustnost světla toluenového extraktu 15,1 ASTM D 1618 
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(%) 

7 Uhlík v hořlavině (%) 96,9 PP1-ZT21-49 

8 Spalné teplo v hořlavině (MJ/kg) 34,12 STN ISO 1928 

9 Absorpční aktivita v metylenové modři  

(mg/g) 

100,70 GOST 4453 - 74 

10 Dusík v hořlavině (%) 0,44 PP1-ZT21-49 

11 Množstvo celkovej síry, (%) 1,78 SGP ISO 6528 

12 Olejové číslo (ml/100g) 51,85 STN 65 8470 

13 Obsah sazí (%) 88,46 Sk-La 42 

14 pH vodného výluhu 7,170 ASTM D 1512 

15 Hmotnostní podíl ztrát při 125 oC (%) 1,79 ASTM D 1509 

16 Obsah popelovin při 5500C (%) 6,47 ASTM D 1506 

 

Tab. 7 (pokr): Složení pyrolýzního plynu    

P.č. Komponenty plynu Chemický vzorec Obsah, % obj. 

1 Vodík H2 59,7 

2 Metán CH4 23,1 

3 Kyslík  O2 4,4 

4 Dusík N 0,668 

5 Oxid uhličitý CO2 2,5 

6 Oxid uhelnatý CO 6,9 

7 Etén C2H4 1,49 

8 Etán C2H6 0,71 

9 Etín C2H2 0,062 

10 Suma C3  0,14 

11 Suma C4  0,05 

12 Suma C5-8  0,28 

 

Tab. 7 (pokr): Předpokládaná bilance odpadu vznikajícího při realizaci projektu 

Název a druh odpadu Kód 
odpadu 

Kategorie  
odpadu 

 

Nakládání Původ odpadu 

Odpadní obaly 15 0101 -09* O recyklace Zbytek při realizaci úprav 
Beton 17 01 01 O 

 
řízená skládka Zbytek při realizaci úprav 

Dřevo, sklo, plasty 17 02 01 - 03 O recyklace  Zbytek při realizaci úprav 



Skácel A., 2006: "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora".  
Oznámení dle přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb.  str. 27 z 71 

Železo a ocel 17 04 05 O recyklace  Zbytek při realizaci úprav 
Zemina 17 05 01 O využiti pro 

terénní úpravy 
Zbytek při realizaci úprav 

Odpady ze zeleně – kompost. 
odpad 

20 20 01 O skládka 
 

Terénní úpravy 

Směsný komunální odpad 20 03 01 O skládka Montáž technologie, 
zajištění pracovníků 

 

Vlastní provoz a ani jej údržba nebudou produkovat odpady a odpadní vody s obsahem 

škodlivých látek. Při provozu budou produkovány pouze komunální odpady (104 pracovníků) 

a odpady kancelářské s obdobným charakterem jako komunální odpad. Z těchto odpadů 

budou vytříděny recyklovatelné složky minimálně v rozsahu  

- papír 
- plasty 
- odpadní baterie  

Ostatní složky vznikající pří provozu technologie nebudou mít povahu odpadu a budou 

určeny jako sekundární surovina pro další výrobní operace (viz tab. 7) 

 

B III.4. Hluk a vibrace 

Zdroje liniové 

Současný stav 

Liniovým zdrojem hluku je v současné době automobilový provoz, jehož zdrojem a cílem je 

areál bývalého dolu. Hlavní přístupovou komunikací je silnice II/ 474 vedoucí na západní 

straně lokality. Příjezdová komunikace je vedena od této silnice k vrátnici bývalého dolu. 

Intenzita provozu na II/474 byla zjištěna z výsledků celostátního sčítání dopravy v r. 2005 

(www.rsd.cz). Současný provoz vyvolaný aktivitami v areálu dolu se odhaduje na 20 

nákladních a 40 osobních automobilů denně.  

 

Průměrná denní četnost provozu na II/474, současný stav  

Profil doba N celk Nna v 

II/474 denní 7053 1975 50 

II/474 noční 872 244 50 

příjezd denní 60 20 30 
příjezd noční - - - 

 

Období výstavby 

K dopravě stavebních materiálů, odvozu stavebního odpadu a technologických  komponentů 

linky bude využívána silniční doprava. Předpokládá se, že komponenty budou dopraveny na 
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místo instalace linky jednorázově a potřebný počet nákladních automobilů se odhaduje na 30. 

Stavební práce jsou velmi malého rozsahu a četnost dopravy stavebních materiálů bude 10 

nákladních automobilů po dobu 2  měsíce.  

 

Cílový stav 

V souvislosti s provozem hodnocené linky se předpokládá navýšení stávajícího počtu 

nákladních automobilů o 11 denně a o 50 osobních denně, v denní době. Dopravní aktivity 

budou probíhat pouze v denní době. V době noční se předpokládá pouze příjezd a odjezd 

zaměstnanců ( cca 10 osobních automobilů   

 

Zdroje bodové 

Současný stav 

V současné době  jsou podnikatelské aktivity v areálu dolu Barbora poměrně nízké. 

Zmapování a zjištění parametrů v současné době provozovaných zdrojů hluku ba bylo velmi 

obtížné. Z tohoto důvodu byl zvolen postup, při kterém byly v době provozu areálu, 

technickým měřením zjištěny hladiny akustického tlaku na konkrétních místech (viz dále - 

výpočtové body č. 1 a 2) v chráněném venkovním prostoru a  současný stav byl modelován na 

základě výsledků těchto měření. Měření bylo provedeno dne 9.8.2006, v době 12.00 – 14.00 a 

21.00 – 23.00 hod s vyloučením dopravy. Ve výsledcích měření je zahrnuta doprava v areálu.  

V době měření bylo polojasno, vítr SW 2 m.s-1.  

 

Ekvivalentní hladiny hluku, pravděpodobný současný stav 

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

LAeq,T [dB] 
výpočet 

denní doba 
1  3.0  45.2 45.5 
2 3.0 44.6 43.7 

noční doba 
1  3.0  36.9 37.4 
2 3.0 36.5 35.3 

 

Výsledky modelu hlukového pozadí na lokalitě budou použity pro modelování stavu v období 

výstavby záměru a jeho provozu. Ve všech dále uvedených výsledcích výpočtu je zahrnut i 

hluk pozadí. 
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Období výstavby 

Bodové zdroje hluku nebudou instalovány. Plocha hlavního staveniště se pravděpodobně 

bude chovat jako plošný zdroj hluku. 

 

Provoz  areálu 

Bodovými zdroji hluku v období provozu budou:  

1. odvětrání haly (  je vedeno nad střechu, dva ventilátory s LWA = 78 dB) 

2.  výfuky kogeneračních jednotek (4 ks, z toho 3 v nepřetržitém provozu ) LWA = 89 dB 

3. drtič pneumatik instalovaný na východní straně haly s LWA = 102 dB) 

 

Zdroje plošné 

Období výstavby 

Plošným zdrojem hluku bude plocha hlavního staveniště. Stavební práce budou malého 

rozsahu. Zde bude hluk způsoben provozem stavebních mechanizmů a pojezdy nákladních 

automobilů se stavebními materiály a komponenty technologického zařízení. Při hodnocení 

situace byl provoz na ploše staveniště modelován pojezdy těžkých nákladních automobilů v 

terénu s hladinou hluku jednotkového vozidla 90 dB. Pro výstavbu bude nutné (k odvozu 

stavebních odpadů, návozu materiálů a technologie přibližně) 40 nákladních automobilů 

denně  Dále k těmto zdrojům přistupuje i hluk ze stavebních činností v hale. Hluk v hale 

v období výstavby byl modelován nepřetržitou činností stavebního mechanizmu (např. 

sbíječka) v době  7.00 - 21.00 hod s akustickým výkonem 100 dB. Stavební práce budou 

probíhat uvnitř haly.  

 

Cílový stav 

Za plošné zdroje hluku jsou považovány části obvodového pláště objektu. V hale s linkou na 

pyrolýzu opotřebených pneumatik budou, jako hlavní zdroje hluku, instalovány 3 kogenerační 

jednotky (2 v trvalém provozu). Toto zařízení vykazuje hladinu akustického tlaku 75 dB ve 

vzdálenosti 7 m od zdroje. Pravděpodobné rozložení hladin akustického tlaku v hale bylo 

vypočteno pomocí programového vybavení Izofonik v. 2.3, pro výpočet hluku ve vnitřním 

prostoru. 
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Část C. Údaje o stavu životního prostředí 

v dotčeném území 

C I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného 

území 

Navrhované plochy pro využití pro "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" jsou vesměs 

součástí zastavěné plochy a nalézají se v předměstí města Orlové na katastru obce Karviná 

v využívaném průmyslovém areálu dolu Barbora. Tento průmyslový areál byl dříve využíván 

pro důlní činnost včetně základní úpravy a odvozu vytěženého uhlí a oprav důlní techniky. 

V bezprostředním dosahu investičního záměru nejsou další prvky významné z hlediska 

ochrany přírody nebo ochrany složek životního prostředí. okolí areálu je výrazně ovlivněné 

lidskou činností, především rekultivačními pracemi, a není využíváno ani pro bydlení ani pro 

rekreační činnost. V současné době se v okolí areálu nalézají i aktivní plochy odkališť, které 

také představují doposud cizorodý antropogenní útvar v krajině. 

Hospodářské pozemky a využívaná zemědělská půda se v okolí průmyslového areálu dolu 

Barbora prakticky nevyskytuje. Se současným využitím území pro průmyslovou činnost se 

počítá i do budoucna, což umožňuje jak dopasení napojení areálu tak funkční dostatečně 

kapacitně dimenzované inženýrské sítě. Na lokalitě byla prokázána stará ekologická zátěž. 

Lokalita leží mimo intravilán měst Orlová a Karviná. V jejím bezprostředním okolí se 

nenalézají obytné plochy pro trvalé bydlení.  

 

C.I.1. Chráněná území 

Lokalita investičního záměru "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" nespadá do zvláště 

chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, 

přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, 

přírodní památky ani přechodně chráněné plochy. 

Zájmové území se nachází v chráněném ložiskovém území pro černé uhlí české části 

Hornoslezské pánve v zóně „C2“, kde se v současné době nejeví pravděpodobná exploatace 

ložiska klasickými metodami. V případě exploatace ložiska např. odplyňováním nebo jinou 

netradiční metodou nebudou způsobeny deformace povrchu. Vzhledem k umístění lokality 
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v areálu bývalého dolu leží budova na tzv. „ohradníku“, kde se nalézají zásoby černého uhlí, 

avšak z bezpečnostních důvodů pro stabilitu vlastního zařízení a vybavení dolu se tato zásoba 

netěží. S hodnocenou lokalitou není v kontaktu žádný skladebný prvek územního systému 

ekologické stability (ÚSES). 

 

C.I.2. Ochranná pásma 

Stavba nezasahuje do žádných ochranných pásem vodních zdrojů, tyto se v území 

nevyskytují. 

V území se nevyskytují ochranná pásma ani jiného typu, kolizi s nimi řešilo již období 

výstavby a činnosti areálu dolu Barbora pro původní účely. 

Hodnocená lokalita se nenachází na zvláště chráněném území, nebo na území přírodního 

parku. Nejbližší zvláště chráněné území – Přírodní rezervace Skučák se nachází ve 

vzdálenosti cca 10 km a není předpoklad, že by mohla být hodnoceným záměrem ovlivněna. 

Poblíž zkoumané lokality se nachází dva památné stromy, a to:  

• Památný strom č. 13 – Dub letní, k.ú. Doubrava u Orlové, v parčíku u náměstí 
v Doubravě, stáří 200 let 

• Památný strom č. 14 – Dub letní, k.ú. Doubrava u Orlové, u autobusové zastávky 
„Svět loutek“ Nový Světlov, stáří 230 let 

Na území připravovaného záměru se nenachází žádný registrovaný významný krajinný prvek 

(VKP) ani VKP ze zákona. Nejbližší VKP (ze zákona) se nachází ve vzdálenosti cca 300 m 

jižním směrem, za hranicí důlního areálu. Tento VKP je možno charakterizovat jako les 

(lesík), jedná se o dřeviny vesměs náletového původu. 

 

C.I.3 Územní systémy ekologické stability 

V místě stavby ani v její blízkosti se nevyskytuje žádný prvek územního systému ekologické 

stability.  

Řeka Olše a Stonávka, které se nalézají cca 3 - 5 km východním a jihovýchodním směrem,  

její břehové porosty, stejně jako plochy některých odkališť v okolí, které jsou zařazeny 

uvažovány jako součásti ÚSES (viz mapa v příloze) mohou být zároveň významnými 

krajinnými prvky ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. § 3 dost. 6 a § 4 odst. 2. investiční záměr 

"Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" nevyžaduje likvidaci vzrostlých stromů a keřů 

v krajině ani v areálu dolu Barbora, uvažovaná plocha je prakticky připravena pro investiční 

činnost. 
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C.I.4. Území historického, kulturního nebo archeolo gického významu 

Průmyslová zóna je situována do oblasti u mezi městy Karviná a Orlová, kde se nenalézají 

kulturní ani archeologické památky. 

 

C.I.5. Obyvatelstvo 

Stavba je umístěna si 1800 m od hranice města Orlová a asi 4500 m od hranice města 

Karviná, kde se vyskytují objekty pro trvalé bydlení a na přilehlé části města Orlová podnik s 

těžební činností (důl ČSA). Obytná zástavba města Orlová začíná ve vzdálenosti cca 2000m 

od areálu dolu Barbora. U výjezdu z areálu dolu Barbora se nalézá několik objektů pro 

přechodné bydlení (ubytovna pro zaměstnance) s kapacitou cca 150 lůžek. Město Karviná má 

téměř 63600 obyvatel, Orlová 34 200 obyvatel. 

 

C.I.6. Krajina, krajinný ráz 

Území dolu Barbora, kde je navržena realizace investičního záměru "Zhodnocování 

pneumatik - Důl Barbora", bylo v minulosti využíváno pro těžbu černého uhlí a jeho základní 

úpravu. Na ploše se vyskytují průmyslové objekty různého stáří i stupně opotřebení, areál vje 

v současné době opuštěný a nevyvíjí se v něm průmyslová činnost. Plocha většiny areálu je 

rovinatá, území bylo částečně upraveno násypem z důlní hlušiny.  

Krajina v území má charakter průmyslové krajiny s převažující produkční funkcí a funkcí 

exploatace neobnovitelných přírodních zdrojů. V krajině se vyskytuje poměrně mnoho stop 

po hornické činnosti, mezi těmito lokalitami se nalézají oblasti využívané pro bydlení a 

rekreační činnosti (například zahrádkaření). Část těchto antropických vlivů již byla 

rekultivována. Reliéf krajiny je plochý, bez terénních vln a vysokého převýšení. Míra 

zkulturnění krajiny je jedna z nejvyšších v rámci České republiky. 

 

C.I.7. Území zatěžované nad míru únosného zatížení 

Složky životního prostředí jsou v lokalitě antropicky změněné a ovlivněné, avšak současné 

zatížení území nebude realizací investičního záměru "Zhodnocování pneumatik - Důl 

Barbora"  z celkového pohledu zvýšeno. Území je řazeno mezi OZKO (oblasti se zhoršenou 

kvalitou ovzduší) podle zákona 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a vládního nařízení č. 

350/2002 Sb. s překročeným imisním limitem pro ochranu zdraví lidí zvýšeným o mez 

tolerance u suspendovaných částic PM10 (roční a 24 hodinový průměr). Historie využití území 

a profesní složení okolní populace svědčí pro rozvoj a podporu technologií charakteru 
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různých průmyslových činností včetně zpracování odpadů pomocí technologií, které jsou 

šetrné k životnímu prostředí.  

 

C.I.8. Staré ekologické zát ěže, extrémní pom ěry v území 

Území areálu dolu Barbora, kde je navržena realizace záměru "Zhodnocování pneumatik - 

Důl Barbora", bylo v minulosti využíváno opravu důlní techniky dolu Barbora. K tomu bylo 

zajištěno i vybavení budovy jeřáby a agregáty pro stlačený vzduch a byl k tomu dimenzován i 

přívod elektrické energie. Velikosti opravovaných důlních strojů odpovídají i vstupy do 

budovy a její vnitřní stavební dispozice. Podle současných poznatků je plocha budovy 

postižena starou ekologickou zátěží, rozsah je specifikován v příloze č. 12. V území se na 

většině plochy nacházejí standardní ekologické podmínky obvyklé v krajině na Karvinsku, 

která je postižena především důsledky hornické činnosti a emisemi všech typů zdrojů 

znečištění ovzduší z celé průmyslové oblasti.  

 

C II. Charakteristika současného stavu složek životního prostředí 

v dotčeném území 

Ovzduší a klima 

Ve srovnání s ostatními oblastmi Moravskoslezského kraje patří oblast Karvinska mezi 

oblasti s relativně zhoršenou kvalitou ovzduší. Kvalita ovzduší je pravidelně sledována 

systémem  AIM a Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, pracoviště Karviná. 

 

Průměrné roční koncentrace 2001 2002 2003 2004 

oxid siřičitý (µg.m-3) 17 16 16,8 14 
PM10 (µg.m-3) 46 45 58,9 46,1 
oxidy dusíku (µg.m-3) 22* 23* 24* 33,6 

* měřeno ve stanici 1072 Veřňovice 

Zvýšené průměrné roční koncentrace u prašného aerosolu a oxidu dusíku v posledních letech 

byly způsobeny zhoršenými meteorologickými podmínkami.  

Území stavebního úřadu (Magistrát města Karviné) patří (dle Sdělení odboru ochrany ovzduší 

MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na 

základě dat za rok 2004 Věstník MŽP, částka 12, prosinec 2005) mezi oblasti se zhoršenou 
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kvalitou ovzduší z důvodu překračování limitních 24hodinových a ročních koncentrací 

suspendovaných částic PM10: 

 

- Překročení hodnoty imisního limitu 24h průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 > 

50 µg/m3 > 35x/rok na 98,3 % plochy území 

- Překročení hodnoty imisního limitu roční průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 > 

40 µg/m3 na 98,3 % plochy území 

 

- Překročení hodnoty imisního limitu a meze tolerance 24h průměr koncentrací 

suspendovaných částic PM10 > 55 µg/m3 > 35x/rok na 85,8 % plochy území 

- Překročení hodnoty imisního limitu roční průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 > 

41,6 µg/m3 na 70,0 % plochy území 

 

a dále z důvodu překročení hodnoty cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren: 

- Překročení hodnoty imisního limitu pro benzo(a)pyren > 1 ng/m3 na 100,0 % plochy území 

 

Klimatické poměry: 

Zájmové území se nachází v oblasti mírně teplé, vyznačující se dlouhým létem, teplým mírně 

suchým jarem a podzimem a krátkou, mírnou a teplou zimou s krátkým trváním sněhové 

pokrývky.  

Průměrná roční teplota 7,9 °C 

Průměrné roční srážky 796 mm 

 

Expozice lokality vůči větru. 

Z uvedené tabulky lze odvodit, že nejčastěji v roce se vyskytuje jihozápadní směr proudění 

větrů, a to v 21,5% roku tj. 75 dní ročně. Rychlosti proudění větrů se nejčastěji pohybuje v 

rozmezí rychlostí 0 m/s až 2,5 m/s. Podrobnější údaje o klimatické charakteristice lokality 

jsou uvedeny v rozptylové studii škodlivin (příloha č. 8). 

 

Voda  

Lokalita určená pro investiční záměr "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" leží v povodí 

toku Olše. Vzhledem ke vzdálenosti od toku Olše je vliv investičního záměru na tento 

recipient vyloučen. V lokalitě se vyskytují pouze drobné vodní toky, které drénují svou vodu 
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do tohoto recipientu. Nejbližší vodoteč, která drénuje lokalitu s investičním záměrem, je 

Solecký potok, který je také podle kanalizačního řádu recipientem odpadních i dešťových vod 

z jednotného kanalizačního sběrače. Při dodržení podmínek kanalizačního řádu nebude 

recipient ovlivněn nad přípustnou míru dotčeny, neboť přímé smyvy a zaústění do toku se 

nepředpokládají. V blízkosti lokality se vyskytují i plochy důlních odkališť, které však 

nebudou činností v ploše areálu dolu Barbora dotčeny, neboť jejich hydrologický režim 

nesouvisí s vodním hospodářstvím areálu. Jiné vodoteče ani vodní plochy se na lokalitě 

nevyskytují. Uvedené toky s břehovými porosty tvoří součást kostry ekologické stability 

krajiny a tvoří prvky ÚSES (biokoridory a biocentra, viz příslušná kapitola).  

Terénní práce na lokalitě hodnotily i výskyt erozních rýh. Vzhledem k charakteru terénu a 

způsobu využívání lokality je většina plochy zpevněná buď technickými prostředky (stavební 

prvky) nebo je stabilizována biologicky s významným podílem náletové vegetace. Terénní 

šetření na lokalitě nezjistilo náchylnost k vodní ani větrné erozi a není proto potřebné 

provádět speciální ochranná opatření pro ochranu kvality vody ani půdy.  

 

Územní systémy ekologické stability, zvlášt ě chrán ěná území, p řírodní 

parky, významné krajinné prvky 

Areál dolu Barbora leží mimo prvky územního systému ekologické stability (ÚSES). Území 

systémy ekologické stability se v bezprostředním okolí areálu nevyskytují, jejich lokalizace je 

uvedena v mapě v příloze (územní plán okolí dolu Barbora).  Investiční záměr "Zhodnocování 

pneumatik - Důl Barbora" se nedotýká ani kostry ekologické stability krajiny (prvků ÚSES) a 

nezasahuje ani do žádného významného krajinného prvku (VKP) v okolí. 

 

Zhodnocení potenciálního ovlivn ění Evropsky významných lokalit, 

kompenza ční opat ření a variantní řešení k minimalizaci vliv ů 

plánovaného zám ěru 

Na základě vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jako příslušného orgánu bylo 

ověřeno, že investiční záměr ani provoz "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" neovlivní 

lokality tohoto druhu (viz příloha „Oznámení“). 
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Flóra a fauna, ekosystémy a biotopy 

Plánovanou stavbou "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" bude přímo dotčen pouze 

jediný typ ekosystémů – ruderální trávník s náletovou vegetací v bezprostřední okolí budovy 

určené pro investiční záměr (viz foto v příloze).  

a) Úvod do biologického zpracování lokality 
Floristický a faunistický průzkum byl proveden formou pochůzky zkoumaným územím. 

Posuzovaný záměr „Zužitkování pneumatik“ bude umístěn do stávajícího objektu – Haly staré 

kovárny a mechanické dílny, který je součásti areálu Dolu Barbora v Karviné Dolech. Hala 

staré kovárny se nachází uprostřed důlního areálu mezi starou a novou těžní věži. Důl Barbora 

již několik let neslouží k těžbě černého uhlí a jeho areál je postupně sanován. Vstupní část 

areálu, při hlavní vnitro-areálové komunikací měla v minulosti provedeny kvalitní a esteticky 

hodnotné sadové úpravy, které byly v posledních létech znehodnoceny zanedbáním 

pravidelné údržby a šířením náletových dřevin a keřů jako např. vrby jívy, akátu, nebo bezu 

černého. 

Zbývající části areálu také postupně zarůstají náletovými dřevinami a ruderální vegetaci. Na 

kovárnu a mechanické dílny navazuje venkovní zastřešený sklad důlních strojů. 

 

b) Flóra 
Sadové úpravy při vstupní části areálu, travnaté kosené plochy a skupinové výsadby konifer 

do jejichž korun vrůstají náletové dřeviny (bříza, jírovec maďal): 

Dřeviny: 

borovice černá   Pinus nigra  

jedle obrovská    Abies grandis (stanoviště ji příliš nesvědčí) 

cypřišek ssp.    Chamaecyparis spp. (stanoviště mu nesvědčí) 

jírovec maďal    Ausculus hippocastanum 

lípa malolistá (srdčitá)  Tilia cordata (výmladková forma asi 10 kmínků) 

trnovník (akát)   Robinia pseudoacacia (rozložitý a mohutný 

jedinec) 

bříza bělokorá    Betula pendula 

Keře: 

dřišťál obecný    Berberis vulgaris 

dřišťál     Berberis thunbergii 

pěnišník    Rhododendron spp. 

růže šípková    Rosa canina 
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ptačí zob obecný   Ligustrum vulgare 

bez černý    Sambucus nigra 

hloh jednosemenný    Crataegus monogyna 

šeřík obecný    Syringa vulgaris 

ostružiník vonný    Rubus odoratus 

tis červený    Taxus baccata 

chvojka klášterská   Juniperus sabina 

jalovec  (zahradní kultivar)  Juniperus X media 

Byliny – udržovaná a kosená travnatá plocha: 

pampeliška, smetánka lékařská  Taraxacum officinale* 

sedmikráska, chudobka  Bellis perenis* 

jetel plazivý    Trifolium repens 

jetel luční     Trifolium pratense 

jitrocel větší     Plantago major 

řebříček obecný   Achillea millefolium 

popenec břečťanolistý  Glechoma hederacea 

šťovík tupolistý   Rumex obtusifolius  

bršlice kozí noha   Aegopodium podagraria 

Trávy: 

pýr plazivý    Elytrigia repens 

lipnice luční     Poa pratensis 

lipnice roční     Poa annua 

bojínek luční    Phleum pratense 

jílek vytrvalý     Lolium perene 

Mechorosty: 

baňatka obecná   Brachythecium rutabulum 

Ruderální plochy kolem objektu kovárny a mechanické dílny, rozvodny a objektu údržby 

zdvíhacích zařízení (Brownfield): 

Dřeviny: 

vrba jíva     Salix caprea 

trnovník bílý (akát)   Robinia pseudoacacia (keřovitý tvar) 

bříza bělokorá    Betula pendula 

javor mléč    Acer platanoides 



Skácel A., 2006: "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora".  
Oznámení dle přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb.  str. 38 z 71 

jilm drsný    Ulmus scabra (keřovitý tvar) 

třešeň zplanělá   Prunus spp. 

jeřáb ptačí    Sorbus aucuparia 

topol černý    Populus nigra „Italica“ (výsadba 14 ks 

pyramidálních topolů u nové těžní věže a nové strojovny) 

jedle obrovská    Abies grandis 

Keře: 

hloh jednosemenný   Crataegus monogyna 

bez černý    Sambucus nigra 

maliník obecný   Rubus idaeus 

Byliny (zastoupeni představitelé ruderálních druhů): 

jitrocel větší    Plantago major 

pampeliška, smetánka lékařská Taraxacum officinale* (převažuje) 

pomněnka rolní   Myosotis arvensis* 

celík kanadský   Solidago canadensis (převažuje) 

sadec konopáč    Eupatorium asclepiadea (převažuje) 

lilek potměchuť   Solanum dulcamara (velmi častý) 

řebříček obecný   Achillea millefolium 

popenec břečťanolistý  Glechoma hederacea 

kopřiva dvoudomá   Urtica dioica (převažuje) 

kostival lékařský   Symphytum officinale 

přeslička rolní    Equisetum arvense 

bršlice kozí noha   Aegopodium podagraria (převažuje) 

podběl obecný    Tussilago farfara 

turan roční    Erigeron annus 

vratič obecný    Tanacetum vulgare 

pelyněk černobýl   Artemisia vulgaris 

mléč zelinný    Sonchus oleraceus 

vlaštovičník větší   Chelidonium majus 

škarda dvouletá   Crepis bienis 

lopuch plstnatý   Arctium tomentosum 

mochna husí    Potentilla anserina 

mrkev obecná    Daucus carota 
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vikev ptačí    Vicia cracca 

Trávy (výskyt spíše skupinový, nebo trsy): 

pýr plazivý    Elytrigia repens 

srha laločnatá (říznačka) ´¨ Dactylis glomerata 

lipnice roční    Poa annua 

třtina křovištní   Calamagrostis epigeios 

 

Pozn.: * převažuje v jarním aspektu 

 

c) Fauna 
Hmyz: 

Páteříček    Cantharis livida 

Slunéčko sedmitečné   Coccinella septempuctata 

Ruměnice pospolná   Pyrhocoris apterus 

Babočka paví oko   Inachis io 

Ptáci: 

Špaček obecný   Sturnus vulgaris 

Pěnkava obecná   Fringilla coelebs 

Rehek domácí    Phoenicurus ochruros (hnízdí v opuštěných 

továrních objektech) 

Kos černý    Turdus merula 

Drozd zpěvný    Turdus philomelos 

Sýkora koňadra   Parus major 

Pěnice černohlavá   Sylvia atricapilla 

Holub hřivnáč    Columba palumbus (v areálu hnízdí několik párů) 

 Hrdlička zahradní   Streptopelia decaocto 

Bažant obecný   Phasianus colchicus (přeletuje i hnízdí) 

Lejsek malý    Ficedula parva 

Žluna spp.    Picus spp. (nebylo možno určit zda se jednalo o 

žlunu zelenou, nebo žlunu šedou) 

(jen přelety, hnízdění nezaznamenáno): 

Rorýs velký    Apus melba  

Racek chechtavý   Larus ridibundus  

(přechodný výskyt v době potravní nabídky, nebo v zimním období): 
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brkoslav severní    Bombycilla garrulus 

havran polní    Corvus frugilegus 

Stehlík obecný   Carduelis carduelis 

Pozn.: Dle sdělení personálu zde ještě v loňském roce hnízdila početná kolonie jiřičky 

obecné (Delichon urbica), což ještě dnes dokazují zbytky hnízd na šachetních 

budovách. V současné době zde nebyla přítomnost tohoto druhu vůbec zaznamenána. 

Savci: 

hraboš polní     Microtus arvalis 

zajíc polní     Lepus europaeus  

lasice kolčava    Mustela foina 

kuna skalní    Martes foina (dle sdělení je přemnožená) 

ježek východní    Erinaceus concolor 

 

Tento seznam byl sestaven podle údajů sdělených personálem bývalého dolu (zejména 

strážní, kteří procházejí areál se psy). Do areálu se občas zatoulá i srnčí zvěř 

z nedalekého lesíka, pokud dojde k poškození oplocení a přechodně se zde vyskytuje 

několik zdivočelých domácích koček. 

 

d) Geobotanická charakteristika šetřené lokality  
Zařazení šetřené lokality do fytogeografického systému: 

Fytogeografická oblast:   Mezofyticum 

Fytogeografický obvod:   Karpatské mezofyticum 

Fytogeografický okres:   č. 83 Ostravská pánev 

Pramen: Květena ČR, Skalický in Hejný et Slavík, Praha 1988 

 

Zařazení lokality do základního fytochorotypu (podle Slavíka):  

1. Fytochorotypy obecného rozšíření nebo s těžištěm rozšíření hlavně v mezofyticu 
1.1 Fytochorotyp: Achillea millefolium – Urtica dioica 

 

Zařazení zkoumané lokality do biogeografického systému: 

 Provincie:    Středoevropské listnaté lesy 

Podprovincice:   2. Polomská  

Biogeografický region:  2.3a Ostravský  
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Pramen: Biogeografické členění České republiky, Martin Culek – editor a kolektiv, 

Praha 1998 

 

Potenciální přirozená vegetace ve zkoumané lokalitě:  

Zkoumaná lokalita se nachází v potencionálním přirozeném společenstvu, a to: 

Nadřazená kategorie: Lužní lesy (Alnion icane), společenstvo č. 1 Střemchová jasenina 

(Pruno-Fraxinetum), místy v komplexu s mokřadními olšinami (Alnion glutinosae) 

Pramen: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky, Zdenka Neuhaslová a 

kolektiv, ACADEMIA, Praha 2001 

 

Vegetační stupeň: 

3. Dubo - bukový stupeň 

Výškový stupeň: převážně kolinní (Pa) 

 

Vyhodnocení floristického šetření zájmové lokality  
V průběhu šetření bylo v této lokalitě zaznamenáno celkem 58 rostlinných taxonů. Při šetření 

nebyl na zájmové lokalitě zjištěn žádný rostlinný druh, (nebo jeho biotop), který je 

předmětem ochrany příslušných ustanovení Přílohy č. II Seznamu zvláště chráněných druhů 

rostlin, Vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  

  

Vyhodnocení faunistického šetření zájmové lokality  
V průběhu šetření bylo v této lokalitě zaznamenáno celkem 26 živočišných taxonů. Při šetření 

nebyl na zájmové lokalitě  zjištěn žádný živočišný druh, (nebo jeho biotop), který je 

předmětem ochrany podle příslušných ustanovení Přílohy č. III Seznamu zvláště chráněných 

druhů živočichů, Vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Chráněné části p řírody, prvky ÚSES 

Plocha, které se týká investiční záměr "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora", neleží 

v sousedství chráněných území dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění a nenarušuje ani 

jiný prvek, který je předmětem ochrany podle zmíněného zákona. Zájmové lokalitě je 

nejbližší biokoridor RK 971 cca 50 m severozápadním směrem od plochy vyhrazené pro 

investiční záměr "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora". Jeho realizace se nedotkne kostry 



Skácel A., 2006: "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora".  
Oznámení dle přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb.  str. 42 z 71 

ekologické stability krajiny, jiných zájmů ochrany přírody ani evropských chráněných lokalit 

či druhů.  

Vzhledem k zajištění dostatečné ochrany vody nebude ovlivněn ani vodní režim krajiny jak 

po stránce kvality vody tak po stránce hydrologie a odvodnění území.  

Jiné územní limity z hlediska ochrany přírody se v lokalitě neuplatňují. 

 

Krajina  

V okolí investičního záměru "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" tvoří krajina 

otevřenou plochu na nevýrazném svahu, ve kterém se střídají antropogenní krajinné útvary 

s různým stupněm sukcese. Krajina je z hlediska rekreačního a zemědělského až na vyjímky 

nevyužívaná. Směrem k městu Orlová se nalézá průmyslový závod Důl ČSA, který podtrhuje 

industriální charakter krajiny v celé dotčené oblasti. Vzhledem k současnému charakteru 

krajiny v okolí areálu dolu Barbora a k míře zkulturnění až devastace krajiny v sousedství 

současného průmyslového areálu nebude v této krajině realizace investičního záměru 

"Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" neorganickým cizorodým prvkem. Investiční 

záměr nevytvoří novou dominantu krajiny ani ve vertikálním směru ani svou plošnou 

rozlohou, bude se jednat o revitalizaci stávajícího nevyužívaného průmyslového objektu. 

Obyvatelstvo 

Město Karviná má v současné době přibližně 90 tis. obyvatel. Populace se soustřeďuje 

především v centru města a v několika sídelních útvarech se soustředěnou zástavbou 

především ze 70tých a 80tých let 20. stol. V okolí centra města se vyskytuje typická městská 

zástavba z počátku až z poloviny 20. stol., tvořící centrum města s charakteristickými 

urbanistickými prvky s vyjímečnou přítomností architektonicky hodnotných budov (např. 

zámek – dnes radnice). Směrem na Orlovou je zástavba tvořena občanskou vybaveností – 

autobusovým nádražím, sportovním a nákupním centrem apod.   

Lokalita určená pro realizaci investičního záměru "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" 

leží na mimo intravilán města v blízkosti spojky mezi komunikací Karviná – Orlová a městem 

Havířov, v jejím dosahu se nalézá pouze průmyslová zóna bez trvalého osídlení.  
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Část D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví 

a na životní prostředí 

D I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru a odhad jejich 

velikosti a významnosti 

Celkové hodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného 

zatížení. 

Kvalitu životního prostředí v okolí záměru "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" je  

možno hodnotit jako vysoce ovlivněnou antropogenními vlivy v okolí průmyslových a 

sídelních lokalit v Ostravské pánvi. Přítomnost nedalekých oblastí s těžkým průmyslem a 

energetickými zdroji se projevuje i na kvalitě životního prostředí v městě Karviná, Orlová a 

dalších. Lokalita se nalézá v „černém trojúhelníku“ Ostravsko Karvinské pánve. Ze sousedící 

Polské republiky se dálkovým přenosem znečištění dostává na území České republiky i 

znečištění z dalších zdrojů. Jiné složky ekosystémů – například vodní ekosystémy a půda – 

jsou ovlivněny relativně méně, uplatňují se zde především lokální vlivy. 

Po stránce přírodní se jedná o oblast s kulturní až devastovanou krajinou, významně 

pozměněnou lidskou činností. Jednotlivé biotopy jsou představovány nestabilními 

agrokulturami, malým procentem zastoupení lesů a příbřežních porostů. Při ukončení péče o 

ekosystémy se biota v území jeví jako vysoce vitální a jsou spontánně kolonizovány i 

opuštěné antropogenní prvky v prostředí. Vytvářejí se společenstva odpovídající charakteru 

biotopu a stadiu ekologické sukcese. Díky odkalištím jsou v krajině zastoupeny i vodní 

ekosystémy.  

Realizace "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" přestavuje revitalizaci nevyužívaného 

průmyslového objektu v průmyslovém areálu. Původní využití budovy bylo také pro 

industriální činnost – oprava důlní techniky. Stavebně nedojde ke změně půdorysu objektu, 

pouze ke změně jeho užívání. Nezpevněné plochy v bezprostředním okolí budovy budou 

ozeleněny a osázeny sadařsky hodnotnou vegetací. Její údržba bude součástí péče o výrobní 

objekt "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora". 

 

Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů 

Odhad vlivů na veřejné zdraví provozu projektovaného záměru „Zhodnocování pneumatik - 

důl Barbora“ ve srovnání se současným stavem posuzoval fyzikální škodlivinu (hluk) a 
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chemické polutanty – imise škodlivin z provozu vlastní technologie a z vyvolané dopravy. 

Přitom byly zohledněny podmínky současné zátěže životních podmínek na lokalitě a 

uvažovaná dopravní cesta pro přepravu zpracovávaného materiálu ke komunikaci II/474 

v úseku Orlová – Havířov. 

Oblasti vlivů na veřejné zdraví v souvislosti s realizací investičního záměru „Zhodnocování 

pneumatik - důl Barbora“ byly rozčleněny do dvou skupin: 

- Škodlivina fyzikální – hlučnost, které působí obvykle celotělově a psychicky 

- Škodliviny chemické, emitované do atmosféry. Jako potenciální expoziční cesta je 

uvažována inhalace. 

 

Z posouzení zdravotních rizik vyplývají následující závěry: 

1. Hlučnost způsobená provozem a dopravou. V okolí lokality pro realizaci 

investičního záměru „Zhodnocování pneumatik - důl Barbora“ na referenčních 

bodech současná dopravní zátěž nezpůsobuje ve venkovním prostředí zhoršení 

možnosti komunikace řečí a pocity obtěžování hlukem.  

2. V celé oblasti nejsou očekávány symptomy fyzického poškození exponovaných 

obyvatel hlukem. 

3. Noční ovlivnění hlukové situace provozem "Zhodnocování pneumatik - Důl 

Barbora" nebude mít za následek výskyt psychických potíží ani výskyt jiných 

symptomů poškození zdravotního stavu dotčených obyvatel hlučností. 

4. Podle doporučených hodnot WHO není nutno v souvislosti s realizací 

"Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" očekávat projevy rozmrzelosti obyvatel. 

5. Zvýšení hlučnosti o max 0,5 dB není subjektivně ani přístrojově prokazatelné, 

hlukové klima lokality se realizací investičního záměru "Zhodnocování pneumatik - 

Důl Barbora" nezmění. 

6. Předpoklad výhledového stavu řešení „Zhodnocování pneumatik - důl Barbora“ 

znamená nepatrné zvýšení  hlukové zátěže podél hlavní komunikace a zavedení 

zdroje technologického hluku bez tónové složky a bez nízkofrekvenční složky 

hluku. 

7. Imise chemických škodlivin – i se zohledněním stávající zátěže atmosféry 

nepředstavují očekávané imise NO2 riziko ohrožení veřejného zdraví, imisní situace 

PM10 představuje zdravotní riziko pro celou oblast pokrytou výsledky měřící 
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stanice AIM ČHMÚ již v současnosti. Přijatelnost investičního záměru z hlediska 

imisí PM10 je možno posuzovat pouze z pohledu potenciální změny imisních 

podmínek.  

8. Hodnoty HQ související s provozem „Zhodnocování pneumatik - důl Barbora“ jsou 

v místě představujícím potenciální expozici obyvatel pro roční průměrné imisní 

příspěvky škodlivin v atmosféře vždy o jeden až dva řády nižší než 1,0, příspěvek 

provozu záměru „Zhodnocování pneumatik - důl Barbora“ nebude z dlouhodobého 

hlediska dominantním zdrojem imisí škodlivin a jeho vliv na zdravotní stav 

populace v okolí investičního záměru se neprojeví. 

9. Krátkodobá maxima imisních příspěvků NO2 dosáhnou teoreticky v nejbližším 

osídleném místě HQ až 0,5. jedná se však o hodnoty, které mohou být dosaženy 

maximálně po dobu 1 hodiny/rok za nepříznivých rozptylových podmínek. I při 

souběhu těchto podmínek s nepříznivým stavem ostatních zdrojů emisí NO2 (na 

základě měření ČHMÚ) však nebude v osídlené lokalitě překročen platný 

krátkodobý imisní limit pro ochranu veřejného zdraví, může však být naplněn 

(maximum očekávaného výsledného HQ = 0,87). 

10. Nejvyšší krátkodobý (denní) imisní příspěvek prašnosti provozu "Zhodnocování 

pneumatik - Důl Barbora" může v nejbližší obydlené lokalitě teoreticky dosáhnout 

hodnoty HQ = 0,9, při souběhu se současným stupněm zátěže atmosféry na lokalitě 

až HQ = 3,42. Tato hodnota je však do značné míry nadhodnocena a díky velikosti 

prašných částic z technologie "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" je možno ji 

ovlivnit technologickou kázní provozovatele. 

11. Nejvyšší potenciální hodnota ILCR vlivem emisí benzenu z technologie a 

dopravního provozu „Zhodnocování pneumatik - důl Barbora“ bude v oblasti 

společensky přijatelného rizika rakoviny, změna ILCR se očekává v nejbližší 

osídlené lokalitě v řádu E-06. 

12. Závěry o míře zdravotního rizika chemických imisí byly ověřeny porovnáním 

závěrů na základě národní legislativy i údajů WHO. 

Z uvedeného vyplývá, že  

� zdravotní riziko způsobené samotnou realizací investičního záměru „Zhodnocování 

pneumatik - důl Barbora“ ve srovnání se současnou zátěží prostředí v podmínkách lokality 
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Karviná není s výjimkou krátkodobých maximálních imisních hodnot prašnosti z pohledu 

ochrany veřejného zdraví významné  

� provoz „Zhodnocování pneumatik - důl Barbora“ nebude za předpokladu přiměřené 

provozní kázně provozovatele pro žádnou z posuzovaných škodlivin příčinou 

nepřiměřeného zvýšení rizika v okolí areálu dolu Barbora – především v nejbližší trvale 

obydlené lokalitě 

Je však nutno podotknout, že hlavním zdrojem zdravotního rizika je a zůstane současná 

dopravní zátěž a celková zátěž atmosféry škodlivinami a že realizace investičního záměru 

"Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" nenaplňuje podmínky pro ohrožení veřejného 

zdraví při omezení krátkodobých maximálních výkyvů emisí prašnosti. 

Z hlediska vlivů na veřejné zdraví je očekávána převaha pozitivních vlivů a celospolečenské 

potřeby realizace investiční akce „Zhodnocování pneumatik - důl Barbora“ ve srovnání se 

současným stavem prostředí na Karvinsku. 

 

Vlivy na kvalitu ovzduší 

Kvalita ovzduší bude dotčena v průběhu výstavby, a to krátkodobě (odhad délky trvání 

zemních a stavebních prací včetně navážení a zprovoznění technologie činí max. 4 měsíce). 

Nepředpokládá se kontaminace zeminy, proto zvýšená stavební prašnost nebude předmětem 

zvýšení rizika poškození ekosystémů.  

V průběhu provozu zařízení "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" budou provozovány 

bodové a liniové zdroje znečištění ovzduší. Emise těchto zdrojů znečištění ovzduší neovlivní 

ovzduší způsobem, který by  znemožňoval realizaci investičního záměru. Předpokládané 

znečištění ovzduší na lokalitě je uvedeno v rozptylové studii škodlivin, která je uvedena 

v příloze č. 8 „Oznámení“.  

Dopravní obslužnost lokality pro nákladní dopravu, pro zaměstnance a pro návštěvníky 

v rozsahu odpovídajícím očekávanému stavu nebude ovlivňovat negativním způsobem kvalitu 

ovzduší v okolí investičního záměru. 

Vysoké krátkodobé imisní koncentrace PM10 a NO2 je nutno posuzovat jako epizodní jevy, 

které je nutno omezovat technologickou kázní provozovatele. Krátkodobé imisní koncentrace 

NO2 ani v tomto případě nepřekročí platné imisní limity postavené na základě požadavku na 

ochranu veřejného zdraví.  Realizace investičního záměru "Zhodnocování pneumatik - Důl 

Barbora" nebude faktorem produkujícím emise, které by zhoršily prokazatelně trvalou kvalitu 

ovzduší v lokalitě. 
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Nedořešenou otázkou zůstává potenciální riziko úniku pachových látek, které však při 

návštěvě obdobného provozu na Slovensku nebylo potvrzeno. Vzhledem k potřebě jistoty, že 

provozu "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" nebude v rozporu s legislativou v oblasti 

ovlivnění ovzduší pachovými látkami, je nutno doporučit povedení měření pachů během 

provozu zařízení v počáteční době po realizaci investičního záměru a v případě potřeby 

přijmout příslušná opatření. 

 

Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Riziko negativního vlivu eroze bylo posouzeno při místním terénním šetření a byla pořízena 

fotodokumentace budovy a okolí, kde má být realizován investiční záměr "Zhodnocování 

pneumatik - Důl Barbora". Jak prokázal dosavadní provoz v areálu Barbora, k projevům 

vodní eroze v lokalitě nedochází v míře, která by ohrožovala její stabilitu z hlediska odnosu 

splavenin i z hlediska stability travního společenstva mimo zpevněné plochy.  

Hydraulické ovlivnění vod nebude ovlivněno, neboť dešťové vody ze střech bez rizika jejich 

kontaminace škodlivými látkami budou odkanalizován stávajícím způsobem beze změny.  

Kvalitativní ovlivnění povrchových ani podzemních vod se nepředpokládá, neboť nedojde ke 

kontaktu vod "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" s tímto prostředím ani s povrchovou 

vodotečí. Činností záměru "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" nebude ovlivněna 

dotace podzemní vody ze srážek. 

Vody ze zpevněných ploch budou odkanalizovány do společné existující kanalizace společně 

s dalšími odpadními vodami. Splaškové vody a  budou odkanalizovány a čištěny současným 

způsobem. V letním období během nedostatku srážek bude zajištěno skrápění zpevněných 

ploch a zavlažování zeleně v areálu (trávník a sadařská úprava areálu). 

 

 

Vlivy na půdu a horninové prostředí 

Tyto vlivy se realizací "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" nepřepokládají. Úprava 

budovy a instalace zařízení a jeho provoz bude využívat pouze povrch půdy, bez nebezpečí 

negativního ovlivnění půdního a horninového prostředí.  

Investiční záměr nebude mít vliv ani na charakter užívání půdy, ani na její znečištění, ani na 

stabilitu a erozní vlastnosti půdního krytu ani na změnu hydrogeologických charakteristik ani 

na horninové prostředí a nerostné zdroje.  

 

Vlivy na flóru, faunu  
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Při šetření nebyl na zájmové lokalitě zjištěn žádný rostlinný druh, (nebo jeho biotop), který je 

předmětem ochrany příslušných ustanovení Přílohy č. II Seznamu zvláště chráněných druhů 

rostlin, Vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  

Při šetření nebyl na zájmové lokalitě zjištěn žádný živočišný druh, (nebo jeho biotop), který je 

předmětem ochrany podle příslušných ustanovení Přílohy č. III Seznamu zvláště chráněných 

druhů živočichů, Vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

V průběhu realizace záměru se nepřepokládají významné vlivy na flóru a faunu v této lokalitě. 

Při provozu záměru se nepředpokládají významné vlivy na flóru a faunu v této lokalitě. 

 

Vliv na ekosystémy 

Na lokalitě se nevyskytují ekosystémy, které by bylo vhodné chránit. Naopak – díky značně 

ruderálnímu charakteru lokality lze očekávat záměnu těchto ekologicky nestabilních ploch 

udržovanou zelení podle projektu ozelenění a estetizace objektu využívanému pro záměr  

"Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" a náhradu současné ruderální vegetace udržovaným 

trvalým travním porostem a vhodnými dřevinami s okrasnou, ochrannou i estetizační funkcí. 

Krajinný ráz nebude zamýšlenou investiční aktivitou "Zhodnocování pneumatik - Důl 

Barbora" změněn.  

 

Vlivy na antropogenní systémy, složky a funkce. 

Antropogenní systémy nebudou realizací investičního záměru "Zhodnocování pneumatik - 

Důl Barbora" dotčeny, jejich charakter může být pozměněn pouze prostřednictvím změny 

ekonomického statutu zaměstnaných obyvatel a jejich rodin, co představuje přínosný trend. 

Vliv na estetické kvality území 

Estetické kvality území nebudou realizací investičního záměru "Zhodnocování pneumatik - 

Důl Barbora" narušeny. Lokalita sama o sobě v současnosti působí spíše esteticky 

neatraktivně a nese všechny známky devastace nevyužívaného průmyslového areálu a vzniku 

brownfields. Realizace investičního záměru umožní revitalizaci části areálu a její ozelenění a 

osázení sadařsky hodnotnými druhy rostlin. Realizace investičního záměru se proto 

z estetického hlediska jeví spíše jako přínosná pro současný stav krajiny v lokalitě. 

 

Vliv na rekreační využití území 
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Území nepřepokládá rekreační využití a není k tomuto účelu územním plánem určeno. 

Rekreační plochy se nevyskytují ani v okolí areálu dolu Barbora. V okolí se počítá pouze se 

zachováním současného stavu a s eventuální rekultivací celého území pro jeho uzpůsobení 

cílovém způsobu využití. O těchto rekultivačních cílech ještě nebylo definitivně rozhodnuto. 

Avšak charakter investičního záměru v kontextu ostatních průmyslových aktivit na Karvinsku 

nezavádí významné riziko, že nebudou činností investičního záměru "Zhodnocování 

pneumatik - Důl Barbora" negativně ovlivněny. V lokalitě ani v jejím okolí se v současné 

době nepočítá ani s rozvojem krátkodobé (denní) rekreace po pracovní době místních 

obyvatel nebo obyvatel blízkého okolí. 

 

Vlivy hluku a záření 

Na základě hlukové studie (Suk, 2006) byly formulovány následující závěry: 

Dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. v platném znění o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací, § 12, odst. 2, se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického 

tlaku A v chráněném venkovním prostoru  se stanoví součtem základní hladiny hluku  

LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 6. 

noční doba   -10 dB 

stavební činnosti  +10 dB 

 

Na základě výsledků výpočtu hlučnosti během výstavby a provozu "Zhodnocování pneumatik 

- Důl Barbora" lze konstatovat, že v důsledku přípravy investičního záměru a jeho provozu 

v průmyslovém areálu dolu Barbora, za dodržení podmínek uvedených v kap. 7, v chráněném 

venkovním prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst. 3) zákona 258/2000 Sb.:  

� Vlivem výstavby linky na zpracování opotřebených pneumatik v areálu Dolu Barbora 

v k.ú. Karviná - Doly, za dodržení podmínek uvedených v kap. 7, v chráněném 

venkovním prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst. 3) zákona 258/2000 Sb.:  

a) nedojde k překročení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku ze 

stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době. 

b) nedojde k překročení ekvivalentní hladiny dopravního hluku v denní době  

� Vlivem provozu linky na zpracování opotřebených pneumatik v areálu Dolu Barbora 

v k.ú. Karviná - Doly, za dodržení podmínek uvedených v kap. 7, v chráněném 

venkovním prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst. 3) zákona 258/2000 Sb.:  
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a) a) nedojde k překročení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku ze 

stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době. 

b) b) nedojde k překročení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku ze 

stacionárních zdrojů v  nejhlučnější hodině v noční době. 

c) b) nedojde k překročení ekvivalentní hladiny dopravního hluku v denní 

době  

 

D II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Plocha vymezená pro využití investičním záměrem "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora"  

neleží ani nesousedí s chráněnou částí přírody a plánovaný zásah je proto přípustný. 

Z hlediska ochrany přírody proto není potřebné definovat podmínky pro ochranu biotopů, 

systému evropsky významných lokalit ani výskytu chráněných druhů volně žijících živočichů 

ani planě rostoucích rostlin.  

Vlastní plocha vymezená pro budoucí halu a zpevněné plochy komunikace jsou již v současné 

době na lokalitě dolu Barbora přítomny v půdorysu, který nebude měněn. V současné době 

jsou tyto objekty nevyužívány k žádnému účelu, ale jejich vybavení inženýrskými sítěmi je 

doposud funkční a je dimenzované pro vysokou výrobní zátěž.  

Plocha areálu dolu Barbora se nalézá v ruderalizované a devastované krajině bez rekreačního 

využití, s minimálními estetickými hodnotami a mimo oblasti určené pro trvalé bydlení. 

Plocha je územně plánovací dokumentací určena pro výrobní a průmyslové využití. Proto 

nejsou proti záměru námitky z hlediska územního plánu a hospodářské využívání vymezené 

plochy (budovy) po jejím uvedení do souladu se současnou legislativou v oblasti stavebnictví 

a ochrany životního prostředí pro investiční záměr je přípustné. 

Místní populace měst Karviná ani Orlová nebude výstavbou (přípravou budovy) ani 

provozem investičního záměru "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" ve srovnání se 

současným stavem negativně dotčena. Nejbližší trvale obydlené plochy se nalézají 

v dostatečné vzdálenosti od lokality investičního záměru a potenciálně exponovaná populace 

zde prakticky neexistuje. Životní podmínky stálých obyvatel v nejbližších sídelních lokalitách 

se realizací investičního záměru "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" nezmění, složky 

jejich životního prostředí nebudou investicí negativně ovlivněny. V celkovém odhadu 

výsledných vlivů se očekává prakticky pouze výskyt kladných důsledků provozu 

"Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" v oblasti bezproblémového a kontrolovaného 

nakládání s tímto odpadem v souladu s platnou legislativou v rámci Moravskoslezského kraje.  
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D III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících 

státní hranice 

Záměr výstavby "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" svými vlivy nedosáhne hranice 

České republiky. Příjem pneumatik ze zahraničí se nepředpokládá, pro event. změnu tohoto 

záměru bude nutno získat povolení příslušného orgánu. Negativní vlivy emisí mimo ČR se 

nepředpokládají, negativní vlivy dovozu pneumatik nejsou v první fázi uvažovány a proto 

investor o povolení dovozu odpadů ani nežádá.  

 

D IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 

nepříznivých vlivů 

Opatření pro omezení nepříznivých vlivů na životní prostředí lze formulovat podle typu 

opatření nebo podle fáze projektu, kdy budou použita. Vzhledem k charakteru lokality, jejímu 

současnému využívání a rozsahu předpokládaných stavebních zásahů se nejedná o významná 

omezení pro přípravu ani provoz projektovaného zařízení. Lokalita je primárně vymezena pro 

výrobní účely a tomu odpovídá i její technické zabezpečení a dostupné inženýrské sítě. 

Investičním záměrem "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" nedojde ke kvalitativní 

změně užívání objektu, který byl vystavěn jako strojírenský provoz pro opravu důlních strojů 

– tedy provoz těžkého průmyslu. Kvalitativní změna však spočívá v zavedení nové 

technologie nakládání s odpadem kategorie „O“.  

 

D.IV.1. Územně plánovací opat ření  

Investiční záměr je situován do průmyslového výrobního závodu, který je k tomuto účelu 

využíván již tradičně po dobu minimálně 60 let. Investiční záměr je v souladu s územním 

plánem města Karviná a územně plánovací opatření nejsou potřebná. 

 

D.IV.2. Technická opat ření  

a) opatření v průběhu přípravy investičního záměru 

� Zajistit souhlas kompetentních orgánů pro provoz zařízení pro nakládání s odpadem 
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� Zpracovat návrh provozního řádu zařízení pro nakládání s odpady a zahájit 

schvalovací řízení pro zkušební provoz 

b) opatření v průběhu výstavby investičního záměru a instalace technologie 

� V průběhu výstavby zajistit provádění stavebních prací pouze v denní době 

� Zajistit racionální využití dopravy pro výstavbu pro minimalizaci emisí a hluku ze 

stavební dopravy 

� Zajistit očistu vozidel před jejich výjezdem ze staveniště na veřejné komunikace  

� Výkopovou zeminu pro stavební části investičního záměru "Zhodnocování pneumatik 

- Důl Barbora" použít buď pro formování terénu na lokalitě nebo nakládat 

s materiálem v souladu s příslušnou legislativou o odpadech (prostřednictvím 

pověřené stavební firmy – viz kap. III.3.) 

� organizace stavebních prací bude provedena tak, aby hlučné práce a práce spojené 

s emisemi do ovzduší byly prováděny po co nejkratší dobu 

� hlučné práce budou prováděny v denní době v době 7 – 18 hodin 

� na plochách bude prováděna údržba zeleně tak, aby byla plocha mimo zpevněné 

komunikace biologicky stabilizována a působila vhodně i jako estetický prvek 

v lokalitě a v krajině 

c) opatření v průběhu provozu investičního záměru 

� předpoklad vyvolané dopravy a předpoklad emisí škodlivin do ovzduší bude 

dokumentován pomocí dostupných nástrojů – evidence materiálu a výrobní činnosti 

podniku a autorizovaným měřením emisí  

� pravidelně bude kontrolován stav a funkčnost technologického zařízení a kontroly 

budou v souladu s provozním a manipulačním řádem dokumentovány 

� v souladu s povolením pro provoz zařízení pro nakládání s odpady bude prováděna 

vnější kontrola v souladu s ustanovením provozního řádu 

� bude vedena evidence přijímaného a zpracovaného odpadu v souladu s platnou 

legislativou  

� plochy, sklady a místa kde se bude manipulovat s látkami, které by mohly 

kontaminovat půdu nebo geologické podloží budou v nepropustné úpravě vybavené 

havarijními jímkami. 

� zásobování vstupním materiálem a odvoz vznikajících materiálů bude prováděn pouze 

v pracovní dny během denní doby v období 7 – 18 hodin 

� hluk emitovaný technologickým a vzduchotechnickým zařízením (ventilátory, 

kompresory, větrací jednotky, chladící zařízení) do venkovního prostoru nasávacími 
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a výfukovými otvory bude omezen jejich vhodným umístěním a nasměrováním, 

případně budou použity tlumiče hluku tak, aby byly splněny podmínky vládního 

nařízení č. 148/2006 Sb. 

� v počáteční době provozu bude součástí povinného monitorování kvality emisí 

autorizovaným měřením i měření pachových látek (emisí, v případě nemožnosti 

imisí). 

� na nezpevněných plochách budou v celém areálu provedeny kvalitní sadové úpravy 

podle plánu ozelenění. 

� skladování vznikajících materiálů bude prováděno odděleně s následným odborným 

využitím, event. zneškodněním. 

� sekundárně vznikající materiály budou skladovány ve speciálních kontejnerech tak, 

aby nedošlo k jejich nežádoucímu znehodnocení, zneužití, odcizení nebo úniku do 

okolního prostředí. 

� při nakládání s odpadem budou respektovány priority státní politiky a Plánu 

odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje - maximální možné množství 

zpracovávaného odpadu i sekundárně vznikajících produkovaných odpadů bude 

recyklováno nebo materiálově využito. 

� při zneškodňování odpadů se bude postupovat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. 

o odpadech a vyhlášek č. 381/2001 Sb., 383/2001 Sb. a 384/2001 Sb. 

d) opatření po skončení životnosti zařízení 

� technologie "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" bude rozebrána a vzniklý 

kovový odpad bude dle možnosti materiálově využit, případně zneškodněn ve 

spolupráci s dodavateli nových zařízení 

� budova a zpevněné plochy budou rekonstruovány a využity pro stejný nebo jiný 

vhodný účel, v případě nemožnosti budou tyto objekty demolovány a plochy budou 

využity pro vhodný účel v souladu s plánem využití území 

 

D.IV.3. Organiza ční opat ření 

� provoz "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" je primárně zařízením pro nakládání 

s odpady. Jeho účelem je snížení množství zpracovávaných odpadů a zajištění 

možnosti využití komponent, které zpracováním vzniknou, v jiných odvětvích 

průmyslu jako sekundární chemické suroviny. Do zařízení bude vstupovat odpad 

kategorie „O“ a výstupy budou základní chemikálie (uhlík, kapalné uhlovodíky) a 
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tříděné sekundární suroviny (železo a další). Plynné produkty rozkladu pneumatik 

budou využity na místě energeticky provozovatelem zařízení. Provoz "Zhodnocování 

pneumatik - Důl Barbora" proto bude určován legislativou platnou pro zneškodňování 

a zpracování odpadů. 

� pravidelně budou prováděny kontroly pro zajištění, že zařízení pro nakládání s odpady 

"Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" pracuje na základě aktuálního znění platné 

legislativy 

� evidence materiálového toku bude prováděna průběžně s vytvářením pravidelných 

výkazů a hlášení podle požadavků platné legislativy 

 

D V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se 

vyskytly při specifikaci vlivů 

V průběhu zpracování „Oznámení“ vlivů na životní prostředí se nevyskytly závažné 

nedostatky, které by znemožnil hodnocení provést. Byla provedena rekognoskace terénu 

s cílem biologického popisu současného stavu ekosystémů vyskytujících se v areálu dolu 

Barbora a byla provedena i jejich fotografická dokumentace. 

Potenciální vlivy investičního záměru – především v období provozu zařízení – byly 

hodnoceny na základě rozptylové studie škodlivin zpracované celostátně platnou metodikou 

s využitím programu Symos 97. Emise technologie "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" 

však byly vyhodnoceny pomocí odborného odhadu a pomocí platných emisích limitů a 

emisních faktorů odvozených z obdobného zařízení pracujícího na Slovensku. Tento postup 

odpovídá platným metodám hodnocení EIA, které jsou MŽP ČR uznány jako platné postupy a 

metodiky hodnocení.   

Pro hodnocení vlivů investičního záměru "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" byla 

zajištěna vyjádření i z pohledu ochrany systému evropských chráněných území (Natura 2000) 

a vyjádření příslušného stavebního úřadu. Oznámení bylo zpracováno s použitím citovaných 

podkladů. 
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Část E. Porovnání variant řešení záměru  
Investorský záměr je technicky po konzultacích s investorem a projektantem rozvíjen jako 

jednovariantní.  

Lokalitní varianty nebyly uvažovány, neboť se jedná o využití budovy v průmyslovém areálu, 

která není v současné době využita a která má pro uvažovanou technologii vytvořeno 

provozuschopné technické zázemí. Provozovaná činnost zpracování pneumatik na této 

lokalitě nebude zdrojem problémů v oblasti životního prostředí ani v oblasti dopravního nebo 
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technologického napojení, je pro průmyslovou činnost navržena a byla tak i dlouhodobě 

využívána v souladu s dřívější platnou legislativou. Investiční záměr představuje pouze 

změnu užívání objektu po jeho vnitřní rekonstrukci tak, aby odpovídal současným 

požadavkům na zabezpečení technologie i životního prostředí. Proto nebylo nutno uvažovat 

varianty lokalitní ani technologické, neboť pro budoucí provoz bude využívána stávající  

vytipovaná budova s inženýrskými sítěmi a realizace investičního záměru "Zhodnocování 

pneumatik - Důl Barbora" zajistí její revitalizaci a nové využití v souladu s původním účelem. 

   

Druhé posouzení je možné jako „nulová varianta“, tedy ponechání současné situace bez 

investičního záměru. Uvedené řešení by způsobilo konzervaci současného stavu jak na 

lokalitě, kde by zůstala nevyužitá puštěná budova, představující potenciální brownfields. Na 

druhé straně by se zneškodňování opotřebených pneumatik v Moravskoslezském kraji 

realizovalo způsobem obdobným jako doposud bez možnosti efektivního materiálového 

využití tohoto odpadu. 

 

Část F. Doplňující údaje 
Mapová příloha se zákresem záměru je uvedena v přílohách (příloha č. 1 - 3). 

Biologické terénní šetření lokality bylo zpracováno na základě místního šetření na lokalitě v 

květnu 2006. Vzhledem k charakteru lokality a jejího okolí (zeleň průmyslového areálu) a 

neexistence konfliktu s prvky ÚSES ani dalšími přírodními nebo přírodě blízkými 

ekosystémy nebylo podrobné celoroční biologické šetření provedeno. 

 

Část G. Všeobecně srozumitelné shrnutí 

netechnického charakteru 
Investiční záměr: Zhodnocování opotřebovaných pneumatik pomocí pyrolýzy s kapacitou 24 

kt/rok, areál dolu Barbora, dále pouze "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora". 

Investor: Strojírny K&K, s.r.o., Ostrava 

Cílem projektu je v lokalitě, která má pro zamýšlené vyžití zajištěny již v současnosti vhodné 

podmínky po stránce inženýrských sítí i stavebního řešení budovy, instalovat technologii 

"Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora". Jedná se o využití objektu v areálu dolu Barbora, 

která není v současné době využívána. Původní účel využití budovy byla oprava důlní 

techniky. 
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Investiční záměr spočívá s využitím budovy pouze v jejím stávajícím půdorysu a její úpravou 

pro instalaci technologie v souladu se současnými předpisy. Nepočítá se se záborem půdy ani 

s budováním infrastruktury. Pro dopravu bude využívána stávající silniční síť. 

Technologie je založena na pyrolýzním zpracování rozmělněného materiálu pneumatik, ze 

kterého bude předtím vytříděn kov. Produktem budou základní chemikálie určené k dalšímu 

zpracování. Provoz "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" je primárně zařízením pro 

nakládání s odpady. Jeho účelem je snížení množství zpracovávaných odpadů a zajištění 

možnosti využití komponent, které zpracováním vzniknou, v jiných odvětvích průmyslu jako 

sekundární chemické suroviny. Do zařízení bude vstupovat odpad kategorie „O“ a výstupy 

budou základní chemikálie (uhlík, kapalné uhlovodíky) a sekundární tříděný odpad (železo). 

Plynné produkty rozkladu pneumatik budou na místě využity energeticky provozovatelem 

zařízení. Provoz "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" proto bude určován legislativou 

platnou pro zneškodňování a zpracování odpadů. 

 

Největší část energetických nároků bude zajištěna z vlastních zdrojů jako součást 

energetického využití plynných zplodin rozkladu zpracovávaných pneumatik. Doplňujícím 

energetickým zdrojem bude elektrická energie. Technologie bude spotřebovávat především 

chladící vodu v objemu cca 1m3/den, spotřeba vody zaměstnanci a na údržbu včetně 

venkovních ploch bude max. 2290 m3/rok. Odpadní vody komunální a vody ze zpevněných 

ploch budou čištěny jako smíšené odpadní vody v ČOV v souladu s kanalizačním řádem 

areálu dolu Barbora. Dešťové vody ze střech budou zpracovávány beze změny.  

 

Emise do životního prostředí se kvalitativně oproti současnému stavu nezmění, budou 

představovat jak emise dopravní tak emise hluku a emise chemických škodlivin z technologie 

i energetického zdroje. Po stránce kvantitativní je nutno počítat s rizikem emisí NO2 a 

prašnosti, především částic velkých rozměrů. Dlouhodobé příspěvky imisí záměru 

"Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" nepředstavují pro žádnou posuzovanou škodlivinu 

riziko pro veřejné zdraví ani životní prostředí, krátkodobé imisní příspěvky NO2 společně 

s maximálními měřenými hodnotami současné zátěže atmosféry prakticky naplní platný 

imisní limit a krátkodobé imisní příspěvky prašnosti je nutno omezovat provozní kázní 

provozovatele – jedná se především o velké částice typu TSP, biologicky inertní.  

 

Areál dolu Barbora se nachází v devastované krajině v dostatečné vzdáleností od okraje 

urbanizované zástavby. Charakter využívání krajiny se investičním záměrem nezmění, 
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realizace "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" nevytvoří novou krajinnou dominantu a 

neovlivní krajinný ráz.  

 

Na základě odhadu vlivů investičního záměru "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" na 

životní prostředí je možno usoudit, že realizace investičního záměru je z hlediska ochrany 

životního prostředí i veřejného zdraví přijatelná. Z širšího hlediska ochrany životního 

prostředí se jedná o investici potřebnou a prospěšnou, v souladu s programem odpadového 

hospodářství Moravskoslezského kraje. Během provozu je však nutno průběhu jednotlivých 

fází přípravy a realizace investičního záměru respektovat opatření a podmínky uvedené 

v příslušné kapitole Oznámení (D IV.). 
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Příloha č.1 

Mapová situace lokality a situování investičního záměru 
"Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" v širším okolí 

 

Příloha č.2 

Podrobná situace lokality v obci Karviná a prvky ÚSES 
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Příloha č. 3 

ÚPN města Karviná  
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Příloha č. 4 

Situace na lokalitě 
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Příloha č. 5 

Situační mapa lokality s vyznačením investičního 
záměru "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora"   
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Příloha č. 6 

Postavení lokality v dokumentaci NATURA (krajský 

úřad Moravskoslezského kraje, 2005) 
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Příloha č. 7 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru 

z hlediska souladu se schválenou územně plánovací 

dokumentací  
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Příloha č. 8 

Rozptylová studie škodlivin – emisí provozu 

"Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" 
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Příloha č. 9 

Hluková studie provozu "Zhodnocování pneumatik - 

Důl Barbora"  



Skácel A., 2006: "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora".  
Oznámení dle přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb.  str. 68 z 71 

 

Příloha č. 10 

Vliv provozu "Zhodnocování pneumatik - Důl Barbora" 

na veřejné zdraví 
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Příloha č. 11  

Fotografické přílohy 
Foto č. 1: plocha  v okolí budovy pro investiční záměr s náletovou zelení 

 

 

Foto č. 2: současný charakter budovy a okolních devastovaných ploch 
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Příloha č. 12 

Popis staré ekologické zátěže na lokalitě  

 

 

 

 

Vyjád ření k   majetku v  lokalit ě Barbora z  hlediska starých ekologických zát ěží 

 

Dle dostupných a známých informací lze pro budovu mechanických dílen a bezprostředního okolí v souvislosti s ekologickými 

zátěžemi plynoucími z historického způsobu využívání zájmových ploch konstatovat následující (zdroj informací „Závěrečná 

zpráva  analýzy rizik staré ekologické zátěže - důl Barbora“, duben 1999, OKD, DPB, Paskov a.s.): 

 

Budova mechanických dílen  (budova č. 15 - parc.č. 6333/28)  

Kontaminovanými partiemi je povrch podlahy (cca 1 - 3 cm vrstva konsolidovaného kontaminačního media) a zeminový blok 

cca od 3,0 do 4,0 m pod podlahou. 

Podlaha (z části betonová, z části z dřevěných špalíku - antivibrační úprava ) je kontaminována konsolidovanou ztvrdlou směsí 

kontaminačního média zejména ropného pvodu (olejů, emulzí, maziv a nečistot - prachu, uhelného prachu atd.). Kontaminace 

povrchu NEL má velmi proměnlivou tloušťku a je vymezena plošně obrysem propustné podlahy (nezabírá celý půdorys 

budovy).  Přetrvávající kontaminace povrchu NEL (nad limit C pro průmyslové oblasti  Metodického pokynu MŽP)  byla 

prokázána i kontrolním převzorkováním  podlah v prosinci 2005 ( „Závěrečná zpráva – kontrolní rozbory zemin a podzemních 

vod, areály bývalých důlních lokalit“, leden 2006, OKD, DPB, Paskov a.s.). 

Dále byla v roce 1999 indikována kontaminace hlubších zeminových vrstev (od 3,0 do 4,0 m) pod podlahou některými PAU. 

Kontaminace je v maximální míře do limitu B MP MŽP, u dvou polutantů parametry mírně překračují limit C. 

Hlavní parametry kontaminovaného zeminového bloku (údaje z roku 1999) : 

- kontaminovaná plocha cca 1 000 m2 má tvar obdélníku o rozměrech cca 20 x 50 m  

- při mocnosti cca 1 m je kubatura kontaminované zeminy asi 1 000 m3 

- celková hmotnost bloku cca 2 200 t 

 

Nádvo ří mechanických dílen 

Indikováno znečištění NEL v povrchové vrstvě zeminy do hloubky 0,1m (přetrvávající znečištění potvrzeno i kontrolním 

převzorkováním povrchové vrstvy zemin v prosinci 2005). 

Hlavní parametry kontaminovaného místa (údaje z roku 1999): 

- půdorys bloku má tvar obdélníku o rozměrech 30m x 20m 

- kontaminovaná plocha cca 600 m2 

- mocnost kontaminovaného bloku je 0,1 m 

- kubatura kontaminované zeminy cca 60,0 m3 

- celková hmotnost bloku cca 132 t 
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Možná zdravotní rizika 

Zdravotní rizik byla hodnocena  v roce 1999 pro látky PAU, dominantní kontaminanty NEL byly hodnoceny jako nerizikové a 

numericky nehodnotitelné.Povrch podlahy mechanických dílen vykazoval stupeň znečištění karcinogenními PAU v 

hodnotách, jež by mohly představovat zvýšené riziko vzniku nádorového onemocnění pouze u zaměstnanců zdržujících se 

v daném prostoru po celou dobu pracovní doby a v délce expozice několik desítek let. Znečištění dílenské podlahy NEL ve 

formě značně konsolidované směsi signalizovalo možnost ohrožení takovýchto zaměstnanců pouze při příležitostném 

rozrušení povrchu podlahy a  přímém styku s kontaminovanou zeminou. Pro případ ingesčních rizik, jimž by mohly být 

eventuálně vystaveni pracovníci provádějící výkopové práce pod podlahou dílny v hloubce do 4m (při délce expozice cca 1 

rok), však bylo na základě podrobných analýz rizik bylo konstatováno, že zde neexistuje zvýšené riziko karcinogenního 

působení, ani riziko poškození zdraví působením nekarcinogenních látek. 

 

 

Závěry a doporu čení 

 

I. Analýza rizik starých ekologických zátěží provedená v roce 1999 prokázala, že ekologická zátěž uvedeného 
objektu a plochy nevykazuje za současných podmínek a způsobu využívání, potenciál pro  ohrožení zdraví 
nekarcinogenními vlivy a rovněž neznamená nebezpečí vzniku nádorového onemocnění. Sanační limity 
nebyly stanoveny a nebyla konstatována nutnost provádění opatření k nápravě. 

II. Objekt mechanických dílen je místem s nízkou schopností přirozené degradace kontaminantů. V případě 
změny užívání objektu doporučujeme (s přihlédnutím na způsob budoucího využívání objektu  a charakteru 
umístěných technologií)  provést tato opatření: 

 

� V případě, že vyvstane nutnost demolice dílenského objektu nebo pouze nutnost destrukce špalíkové podlahy, 
doporučujeme provést převzorkování podlahy (s ohledem na předpokládané změny chemického složení, ve 
smyslu snižování koncentrace znečišťujících látek v čase) a na základě výsledků likvidovat materiál podlah a 
nejbližší vrstvu podloží jako nebezpečný odpad, popř. stanovit přiměřená  bezpečnostní opatření pro stavební 
dělníky, kteří budou destrukci podlahy/výkopové práce provádět. 

 

� Případné průběžné provozní úkapy a úniky látek doporučujeme okamžitě  likvidovat vhodnými prostředky 
v souladu s platnou legislativou. 

 

 

V Ostravě Vítkovicích dne 5/6/2006     Ing. Olga Gazdová, ekolog DIAMO, s.p. o.z. 

ODRA 


