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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I. Obchodní firma
Lučební závody Draslovka, a.s. Kolín (LZD)

A.II. IČO
46 35 73 51

A.III. Sídlo
Lučební závody Draslovka, a.s. Kolín
Havlíčkova 605
280 99 Kolín IV

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Pavel Brůžek, MBA – předseda představenstva
Havlíčkova 605
280 02 Kolín IV
telefon: 321 335 111

6

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí podle § 6, odst.5. a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Intenzifikace výroby kyanovodíku a alkalických kyanidů II

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 zákona
Název záměru:
Intenzifikace výroby kyanovodíku a alkalických kyanidů II
Zařazení záměru:
Dle zpracovatele předkládané dokumentace lze hodnocený záměr zařadit dle přílohy
č.1 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění do:
kategorie I: bod 7.3. - Zařízení k výrobě základních organických a
anorganických chemikálií (např. uhlovodíky, kyseliny, zásady, oxidy, soli, chlor,
amoniak, apod.).
kategorie II: bod 10.4. – Skladování vybraných nebezpečných chemických látek
a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých,
žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických
pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad
1 tunu, kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad
100 tun.
Příslušným úřadem pro zjišťovací řízení je v tomto případě Ministerstvo životního
prostředí.
Oznamovatel využívá zákonné možnosti, dané ustanovením § 6 odstavec 5)
platného znění zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, tedy pro záměr,
odpovídající dikci ustanovení § 4 odstavec 1) písmeno a) citovaného zákona
předkládat přímo dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Navýšení výroby kyanovodíku a alkalických kyanidů oproti hodnotám uvedeným
v platném IP pro tyto výroby je uvedeno v tabulce:
Výrobek
Kyanovodík
Alkalické kyanidy

Dle IP
12 000 tun/rok
17 000 tun/rok

Cílová kapacita
17 500 tun/rok
23 000 tun/rok

Uvedené maximální projektované kapacity obou výrob jsou vztaženy na fond
provozní doby 8 400 hodin za rok.
IP vydal KÚ Středočeského kraje, OŽPZ pod č.j. 19387/2007/KÚSK OŽP/Tr ze dne
4.10.2007 ve znění pozdějších změn a platné znění IP je uvedeno v Příloze č.2
předkládané dokumentace.
B.I.3. Umístění záměru
KÚ:
Obec:
Kraj:

Kolín č. 668150
Kolín
Středočeský
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Stávající areál LZD je situován na levém břehu řeky Labe, na jihovýchodním okraji
města, cca 2 km vzdušnou čarou od nové části města a cca 1,5 km od historického
centra města. Všechny produkční jednotky, včetně správy společnosti, jsou umístěny
v jednom areálu, jehož celková rozloha je cca 130 000 m2.
Jedná se o průmyslovou oblast v blízkosti frekventované komunikace – Havlíčkova
ulice - silnice č. I/ 38 Kolín - Kutná Hora.
Areál tvoří větší počet průmyslových a administrativních objektů, zpevněné a
odstavné plochy, komunikace a železniční vlečka.
Území má rovinný charakter, objekty železničních a silničních stanovišť a skladových
objektů se nacházejí uvnitř areálu a využívají stávající infrastrukturu areálu
společnosti. Dopravně jsou objekty napojeny na stávající vnitřní komunikace areálu a
ostatní sítě. Nové napojení na veřejné venkovní komunikace se neuvažuje.
Záměr řeší rostoucí požadavky trhu na výrobu alkalických kyanidů. Navýšení výroby
kyanovodíku a alkalických kyanidů bude řešeno intenzifikací a optimalizací
stávajícího výrobního procesu. Součástí záměru je i přístavba skladových prostor
k objektu SO 02 – výroba kyanidů.
V areálu LZD probíhá nebo se připravuje realizace několika dalších staveb. Ve
vztahu k hodnocenému záměru se jedná zejména o tyto stavby:
♦ Navýšení výroby EDN - Výstavba EDN III.

K tomuto záměru vydalo MŽP, OVSS 1 dne 21.1.2016 pod č.j.
2553/500/15,80653/ENV/15 závěr zjišťovacího řízení ve kterém konstatuje, že tento
záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude dále posuzován podle
zákona. V rámci této stavby dojde i k intenzifikaci spalovny koncových plynů.
Rozšíření spalovny koncových plynů je nutné i pro provoz tohoto hodnoceného
záměru.
♦ Intenzifikace výroby difelguanidinu (DPG)

K tomuto záměru vydal Krajský úřad Středočeského kraje dne 17.3.2015 pod č.j.
018364/2015/KUSK závěr zjišťovacího řízení ve kterém konstatuje, že tento záměr
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude dále posuzován podle zákona.
Pro tento záměr předložil oznamovatel v červenci 2016 oznámení záměru „Změna
záměru Intenzifikace výroby difelguanidinu (DPG). K tomuto oznámení vydal Krajský
úřad Středočeského kraje dne 29.8.2016 pod č.j. 102019/2016/KUSK závěr
zjišťovacího řízení ve kterém konstatuje, že tento záměr nemá významný vliv na
životní prostředí a nebude dále posuzován podle zákona.
♦ Projekt „Modernizace chlazení recirkulační vody“.

Tento záměr nepodléhá procesu EIA.
Zpracovateli dokumentace ani oznamovateli není známa žádná jiná možnost
kumulace předkládaného záměru s jinými záměry.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Záměr řeší rostoucí požadavky trhu na výrobu alkalických kyanidů. Pro výrobu
kyanidů je základní vstupní surovinou kyanovodík a proto je nutné zvýšit i výrobu
kyanovodíku. Uvedené navýšení výroby kyanovodíku vytváří určitou rezervu i pro
případné zvýšení výroby dalších produktů kyanové chemie.
Záměr bude umístěn ve stávajícím areálu LZD a nevyžaduje zábor dalších pozemků.
Areál LZD Kolín je umístěn v území, které je v územním plánu města Kolín vyčleněno
pro tyto činnosti – viz vyjádření stavebního odboru MěÚ Kolín o souladu záměru s
ÚPD v Příloze č.1 předkládané dokumentace.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Areál LZD Kolín se nachází na jihovýchodním okraji města Kolín. Příjezd do závodu
je z ulice Havlíčkova, která po výjezdu z města následně přechází v silnici I/38 Kolín
– Kutná Hora. Areál LZD je dále napojen železniční vlečkou na síť ČD.
V současné době tvoří hlavní výrobní program společnosti LZD kyanová chemie, tj.
výroba syntetického kyanovodíku (HCN) a jeho následné zpracování na:
♦ Kyanid sodný (NaCN) – pro těžbu zlata a galvanotechniku
♦ Difenylguanidin (DPG) – urychlovač vulkanizace v gumárenském průmyslu.
Kromě produktů kyanové chemie tvoří výrobní program LZD i výroba průmyslového
hnojiva SAM a dále výroba Syntronů, Retacelu a Uraganu.
Zařízení pro výrobu kyanovodíku je umístěno v objektu SO 01. Výroba kyanovodíku
dále zahrnuje:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

příjem kapalného amoniaku ze železničních cisteren a jeho skladování – uložiště
v objektu SO 10,
příjem zemního plynu z plynovodu - regulační-redukční stanice zemního plynu - objekt
Z 36,
primární zpracování těchto surovin na kyanovodík (včetně výroby páry), čištění
kyanovodíku (včetně výroby vedlejšího produktu - síranu amonného) – objekt SO 01,
skladování vedlejšího produktu – síranu amonného – ve skladu kapalin - objekt SO 08,
skladování kyselin sírové a fosforečné ve skladu kyselin – objekt SO 07,
spalování koncových plynů (včetně výroby páry) – v objektu SO 13,
zpracování odpadních vod na CHČOV – objekty SO 41, SO 42, SO 43, SO 44,
centrální sklad kyanovodíku – objekt SO 05.

Zařízení pro výrobu alkalických kyanidů je umístěno v objektu SO 02. Výroba
kyanidů dále zahrnuje:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

čerpání surovin (hydroxid sodný nebo draselný) ze skladu kapalin – objekt SO 08,
čerpání kyanovodíku z centrálního skladu kyanovodíku – objekt SO 05,
skladování produktu a obalů – mezisklad kyanidů a obalů - objekt SO 02,
skladování roztoku kyanidu sodného v SO 09
spalování odpadních plynů - objekt SO 13 – společný koncový stupeň s výrobou HCN),
zpracování odpadních vod na CHČOV – objekty SO 41, SO 42, SO 43, SO 44 –
(společný koncový stupeň s výrobou kyanovodíku).

V souvislosti se zajišťováním souvisejících činností spadá do posuzovaného záměru
také zařízení v objektech SO 06, SO 11, SO 23 (stáčecí místa kapalin, kyselin a
amoniaku), SO 03 (kompresorová a chladící stanice), SO 46 (mikrověže pro chlazení
recirkulační vody).
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Stávající stav
Stavební řešení
SO 01 Výroba kyanovodíku

Objekt je rozdělen na vlastní výrobnu a provozní budovu.
Provozní budova je objekt s montovanou železobetonovou konstrukcí, výška 16 m,
půdorysné rozměry 18 x 12 m. Konstrukční výška jednotlivých podlaží je 3,60 m, v
posledním nadzemním podlaží je konstrukční výška 4,20 m z důvodů rozvodů
vzduchotechniky a elektro v prostoru velínu. Schodiště spojující všechna patra jsou
ocelová. Provozní budova obsahuje sociální část, vzduchotechniku, výměníkovou
stanici, kabelový prostor rozvodny, sklad pomocného materiálu, kanceláře, velín.
Nosnou konstrukci objektu tvoří montovaný železobetonový skelet. Stropy jsou
provedeny z panelů SPIROLL.
Vlastní výrobna má půdorysný rozměr konstrukce 30 x 18 m. Objekt je čtyřpodlažní,
konstrukční výška je 25,2 m. Jedná se o otevřenou ocelovou konstrukci,
neopláštěnou, zakrytou pouze střechou. Všechna patra jsou propojena ocelovým
schodištěm. Podlaha skeletu je konstrukčně řešena jako nepropustná záchytná jímka.
SO 02 Výroba kyanidů.

Výrobna kyanidů (západní část objektu SO 02) je tří až čtyřpodlažní budova s nosnou
ocelovou konstrukcí s keramickou vyzdívkou o půdorysných rozměrech cca 23 x 12
m, celková výška 24,5 m. Střecha je plochá, krytá asfaltovou krytinou. Jednotlivá
podlaží jsou přístupná vnitřním schodištěm.
Sklad produktů a obalů (jižní část objektu SO 02) je dvoupodlažní, malá část (12 x 5
m) jednopodlažní, budova s montovanou železobetonovou konstrukcí a keramickým
zdivem o půdorysných rozměrech cca 23 x 24 m s celkovou výškou 7,5 m. Střecha je
dvouplášťová s tepelnou izolací, krytá živicí. Druhé podlaží je přístupné vnitřním
neodděleným schodištěm. K objektu je připojena venkovní rampa.
Pomocné provozy (střední části objektu SO 02) - čtyřpodlažní budova s celkovou
výškou 16,5 m a půdorysnými rozměry cca 17 x 12 m. Konstrukce je montovaná
železobetonová, zdivo je keramické.
SO 03 Chladící a kompresorová stanice

Ve střední části objektu je halová část o půdorysných rozměrech 36 x 12 m a celkové
výšce 10 m. Hala má nosnou železobetonovou konstrukci s plnostěnnými sloupy a
sedlovým vazníkem, střešní plášť s tepelnou izolací a živičnou krytinou. Ve
dvoupodlažním přístavku o půdorysných rozměrech 30 x 6 m a výšce 9 m jsou
prostory pro obsluhu a pomocné provozy. Nosná konstrukce je železobetonová, plášť
je z části zděný z cihel a z keramických panelů, betonová plocha, na které je umístěno
strojní zařízení, je půdorysu 36 x 9 m. Na I. NP se nachází sklad mazacích a
kompresorových olejů.
SO 05 Centrální sklad kyanovodíku

Ve společné jímce jsou umístěny 2 zásobníky kapalného HCN o kapacitě 2 x 10 m3.
Jímka je zapuštěna 1,2 m pod okolní terén. Zásobníky jsou nerezové, izolované a
chlazené solankou o teplotě kolem 50 C. Na každém zásobníku jsou umístěna dvě
vertikální čerpadla. Prostor je vybaven analyzátorem HCN s dálkovým přenosem na
řídící panel výrobny HCN.
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SO 07 Sklad kyselin

Objekt tvoří dvě železobetonové vany s kyselinovzdornou izolací. Na základové desce
ve vanách jsou umístěny základy pro nádrže. Na vyvýšeném platu, které je součástí
vany, jsou základy pro čerpadla. Ve vanách jsou umístěny dva zásobníky na H2SO4 a
H3PO4.
Na objekt navazuje SO 06 – stáčení kyselin. Stáčecí plocha je železobetonová
záchytná havarijní jímka s izolací o rozměrech 6,6 x 15,5 m a hloubky 0,5 vyplněná
štěrkovým ložem. Havarijní jímka je umístěna pod kolejemi, její délka umožňuje stání
dvou cisteren.
SO 08 Sklad kapalin

Objekt tvoří čtyři zásobníky, které jsou umístěny v havarijních jímkách vzájemně od
sebe oddělených v závislosti na skladované látce. Jímky jsou obloženy
kyselinovzdornou dlažbou a izolací pro ochranu podzemních vod. V jímkách jsou
vybudovány plošiny pro čerpadla. Zásobníky jsou stojaté, válcové, nadzemní nádrže o
objemu 250 m3.
SO 09 Sklad kapalin II

Objekt tvoří 13 zásobníků, které jsou umístěny v havarijních jímkách vzájemně od
sebe oddělených v závislosti na skladované látce. Jímky jsou obloženy
kyselinovzdornou dlažbou a izolací pro ochranu podzemních vod. V jímkách jsou
vybudovány plošiny pro čerpadla. Zásobníky jsou stojaté, válcové, nadzemní nádrže o
objemu 60, 100, 150 a 250 m3.
SO 75 Sklad amoniaku

Amoniak lze skladovat v původním kulovém zásobníku o objemu 180 m3, který je
uložen v havarijní bezodtokové jímce o objemu 154 m3. Půdorysné rozměry jímky jsou
11 x 9 m, výška zídky je 1,5 m.
V roce 2014 byly uvedeny do provozu tři nové horizontální, válcové zásobníky
s vnějším pláštěm, které jsou uloženy v betonovém uložišti. Pracovní objem každého
zásobníku je 90 m3. Stáčecí místo (železniční cisterny) je zastřešeno a vybaveno
stáčecím ramenem, sprchovými tryskami (spouštění v případě úniku amoniaku),
záchytnou a havarijní jímkou odpovídající velikosti a zakrytým velínem.
Celý areál skladu amoniaku je oplocen a trvale uzamčen.
SO 13 Zpracování odpadních plynů

SO 13 sestává z budovy vlastní spalovny (ocelová konstrukce) a severozápadního
přístavku pomocných provozů (zděná konstrukce). Půdorysné rozměry vlastní
spalovny jsou 9,7 x 18,5 m, půdorysné rozměry přístavku jsou 12,75 x 6,75 m. Vlastní
spalovna má celkovou výšku stavby 9 m s necelistvým podlažím + 4,5 m. Přístavek je
dvoupodlažní s celkovou výškou rovněž 9 m, podlaží + 0,0 a + 4,5 m.
SO 41 - 44 CHČOV

Objekt SO 41 sestává z jednopodlažní haly o půdorysných rozměrech 18 x 15 m,
podlaha haly je snížena na úroveň - 3,8 m, výška objektu je 10 m a dále
z dvoupodlažní haly o půdorysných rozměrech 20 x 12 m, Výška této části objektu je 8
m. V přízemí je umístněno dávkování a sklad chemikálií (nehořlavých), sklad
náhradních dílů, místnost ochranných pomůcek a elektrorozvodna. V patře je místnost
obsluhy, strojovna vzduchotechniky, laboratoř, váhovna a sociální část.
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Stropy tvoří železobetonové panely o tloušťce 250 mm. Obvodové stěny jsou z
keramzit-betonových panelů tloušťky 320 mm (halová část) a z keramických panelů
tloušťky 450 mm (patrová část). Nosnou funkci objektu zajišťuje železobetonový
skelet. Střešní konstrukce u halové části tvoří panely TT u patrové části panely
SPIROLL. Krytina střechy je živičná.
Objekt SO 42 tvoří 5 zásobníků na odpadní vody. Jsou zde 3 nadzemní, válcové,
stojaté nádrže (tzv. “detoxikační“), z taženého PE, tepelně izolované, každá o objemu
40 m3 a dále 2 nadzemní, válcové, stojaté nádrže (tzv. “okyselovací“), opatřené
míchadly, pogumované, každá o objemu 25 m3. Zásobníky jsou osazeny v záchytné
jímce půdorysných rozměrů cca 28 x 6 m.
Objekt SO 43 je usazovací nádrž odpadních vod - nadzemní ocelová nádrž o objemu
90 m3, tepelně izolovaná, osazená na zděné podstavbě.
Objekt SO 44 tvoří zásobní nádrže kyanidových vod - dvě stojaté, ocelové,
pogumované, tepelně izolované nadzemní nádrže, každá o objemu 80 m3, osazené v
záchytné jímce o půdorysných rozměrech 18 x 8 m.
SO 46 (mikrověže pro chlazení recirkulační vody).

Tato provozní jednotka je situována v severní části závodu na samém jeho okraji.
Jedná se o železobetonovou nádrž vnějších rozměrů 18,26 x 10 m, která zadržuje při
výšce hladiny 2,2 m 306 m3 vody. V nádrži jsou umístěny železobetonové sloupy, na
nichž jsou postaveny jednotlivé mikrochladiče ve dvou řadách (4 + 3).
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Situace jednotlivých objektů v areálu LZD je uvedena na následujícím obrázku:

výroba kyanovodíku

Zpracování odpadních plynů

výroba alkalických kyanidů
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zpracování odpadních plynů

výroba kyanovodíku

výroba alkalických kyanidů

zdroj: oznamovatel záměru
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Technologické řešení
Výroba HCN – SO 01

Kapalný kyanovodík se vyrábí postupem dle Andrussova amoxidací metanu. Jedná se
o kontinuální proces ve zcela uzavřeném zařízení. Do reakce vstupují čpavek a zemní
plyn ve směsi se vzduchem. Reakce probíhá na katalyzátoru ze slitiny PtRh 10 při
teplotě 1020 až 1100 0C podle rovnice:
NH3 + CH4 + 1,5 O2

HCN + 3 H2O

(481 kJ)

Nezreagovaný čpavek se vypírá kyselinou sírovou za vzniku roztoku síranu
amonného. Z plynné směsi zbavené čpavku se po ochlazení v absorpční koloně HCN
absorbuje ve vodě okyselené kyselinou fosforečnou. Z roztoku HCN, tzv. silné vody se
čistý produkt získá rektifikací.
Absorpce čpavku ve čpavkové pračce probíhá podle rovnice:
H2SO4 +

2NH3

(NH4)2SO4

Technologický postup výroby HCN lze rozdělit do 6 základních částí:
1. Příprava směsi plynů vstupujících do reakce
2. Reakční část a využití odpadního tepla
3. Absorpce nezreagovaného čpavku a stripování vzniklého roztoku síranu amonného
4. Chlazení plynů před absorpcí HCN
5. Absorpce kyanovodíku z reakčního plynu a rektifikace produktu z vodného roztoku
6. Stripování odpadních vod
1. Příprava směsi plynů vstupujících do reakce

Čpavek je odebírán ze skladovacích zásobníků (SO 10 sklad amoniaku) a je
dopravován po potrubním mostě do výrobny, kde je připouštěn do technologického
výparníku E 101 (předehřev vratnou solankou) s regulací podle tlaku za výparníkem.
Odpařený NH3 je dále veden přes ohřívač čpavku E 102 (parní ohřev) a přes
čpavkové filtry F 101 a F 102 vstupuje do směšovače Z 101 se zemním plynem.
Zemní plyn je odebírán z veřejné rozvodné sítě vysokotlakou přípojkou a přes
redukční stanici přichází do technologie po potrubním mostě pod tlakem 95 - 100 kPa.
Po vstupu do výrobny HCN je jeho tlak regulován na požadovanou hodnotu.
V ohřívači zemního plynu E 103 (parní ohřev) se ohřeje na požadovanou teplotu.
Následně prochází filtry zemního plynu F 103 a F 104 a vstupuje do směšovače Z 101
s NH3.
Vzduch pro výrobu kyanovodíku se nasává dmychadlem L 101 A,B. Na sání
dmychadla vzduch prochází přes pračku vzduchu C 101. Pračka vzduchu je náplňová
kolona, přes kterou pomocí čerpadla P 101 cirkuluje voda, temperovaná chladičem E
104. Po průchodu pračkou se upraví teplota vzduchu na požadovanou teplotu
v ohřívači vzduchu E 105 (parní ohřev). Takto ohřátý vzduch v požadovaném
množství vstupuje přes filtr vzduchu F 105 do směšovače se zemním plynem a
čpavkem Z 102.
2. Reakční část a využití odpadního tepla

Směs čpavku, zemního plynu a vzduchu v požadovaných množstvích prochází přes
protišlehovou pojistku a statický směšovač SM 101 do reaktoru R 101 (chráněn
protiexplozní membránou), kde při teplotě 1020 – 1100 0C a atmosférickém tlaku
vzniká na Pt–Rh sítech HCN. Teplota v reaktoru se měří optickým pyrometrem. Tlak
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v reaktoru je zachováván konstantní. Průtok plynu je regulován s ohledem na
optimalizaci reakčních podmínek. Předepsané tlakové poměry jsou zajišťovány
změnami otáček odsavače koncového plynu L 102. Reakce na katalyzátoru je
iniciována elektrickým zapalovačem.
Reakční plyn odcházející z reaktoru je chlazen v utilizátoru E106 na cca 150 -170 °C.
Hladina v utilizátoru je udržována automatickým připouštěním napájecí vody. Tlak
páry v utilizátoru je udržován regulací množství odpouštěné páry. Pára vyvíjená v
utilizátoru jde do rozvodu páry závodu.
3. Absorpce nezreagovaného čpavku a stripování vzniklého roztoku síranu amonného

Reakční směs z utilizátoru vstupuje do spodní části absorbéru C 103, kde je
absorbován nezreagovaný čpavek za tvorby roztoku síranu amonného. Absorbér má
2 odděleně chlazené sekce C 103A a C 103B. Do absorbéru řízeně natéká z odměrek
H 102, H109 kyselina sírová, koncentrace roztoku v absorbéru je regulována také
recyklací lutrové vody do dolního okruhu s regulovatelným průtokem. Teplota v C 103
je udržována pomocí výměníků E 109, E 110 chlazených cirkulační chladící vodou.
Vzniklý roztok síranu amonného obsahuje malé množství HCN. Proto je prováděno
stripování roztoku síranu amonného v koloně C 102 přímou parou. Páry ze stripovací
kolony obsahující HCN jsou vraceny do horní části čpavkového absorbéru C 103.
Vyčištěný síran amonný se po průchodu stripovací kolonou ochladí v chladiči E 108 a
shromažďuje se v zásobníku H 103, ze kterého se čerpadlem P 102 periodicky čerpá
do skladových zásobníků síranu amonného.
4. Chlazení plynů před absorpcí HCN

Kyanovodík po výstupu z horní části absorbéru C 103 se postupně ochlazuje
v chladičích E 111A,B a E 117A,B, kde se chladí solankou z cirkulačního okruhu
solanky. Vznikající kondenzát stéká potrubím do absorpční kolony.
5. Absorpce kyanovodíku z reakčního plynu a rektifikace produktu z vodného roztoku

Ochlazený reakční plyn zbavený čpavku prochází přes absorpční kolonu C 104
vyplněnou orientovanou náplní. Voda obsahující HCN, tzv. „silná voda“, stéká do
zásobníku H 104, odkud je čerpána čerpadlem P 105 přes výměník E 113 do
rektifikační kolony C 105. Ze spodku kolony C 105 stéká lutrová voda přes chladič E
114 do zásobníku lutrové vody H 105. Část lutrových vod ze zásobníku H 105 je
vracena přes výměník E 113, solankový chladič E 118 a dochlazovač lutrové vody E
112 na hlavu absorpční kolony C 104. Nadbytečné množství lutrové vody se ze
zásobníku H 105 (podle výše hladiny v zásobníku lutrových vod) odčerpává do
CHČOV. K zabránění polymerace HCN je do cirkulujících vod kontinuálně dávkováno
z odměrky H 106 čerpadlem P 111 malé množství kyseliny fosforečné. Čistý produkt
(min. 99,0 % HCN) jde z hlavy kolony přes solankový kondenzátor E 116 do refluxní
nádrže H 119, odkud se částečně vrací jako reflux zpět do kolony C 105 a zbývající
množství odtéká do odměrek produktu H 107 A,B. Z odměrek je produkt spouštěn do
skladovacích zásobníků HCN v SO 05. Koncový plyn, zbavený HCN, je z absorbéru C
104 odsáván odsavačem koncových plynů L 102 do spalovny koncových plynů.
6. Stripování odpadních vod

Zařízení na stripování odpadních vod je umístěno rovněž v objektu SO 01 a slouží pro
čištění odpadních vod z CHČOV. Je tvořeno striperem C 106, výměníky E 119, E 120,
solankovým chladičem E 121 a kondenzátorem E 122.

16

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí podle § 6, odst.5. a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Intenzifikace výroby kyanovodíku a alkalických kyanidů II

Z CHČOV se čerpají okyselené odpadní kyanidové vody do výrobny kyanovodíku, kde
se ve striperu C 106 (nerezová náplňová kolona) přímou parou vystripovává
okyselením uvolněný kyanovodík. Ten je spolu s vodní parou odváděn do absorbéru
čpavku C 103. Vystripované odpadní vody se po ochlazení odčerpávají zpět na
CHČOV, kde je prováděna jejich další detoxikace.
Technická charakteristika zařízení – výrobních aparátů výrobny HCN:
Poř.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Název
Pračka vzduchu
Stripovací kolona
Absorbér čpavku
Absorbér HCN
Rektifikační kolona HCN
Stripovací kolona HCN
Výparník čpavku
Ohřívač čpavku
Ohřívač zem. plynu
Chladič prací vody
Ohřívač vzduchu
Utilizátor
Vařák striperu SA
Chladič SA
Chladič horního okruhu
Chladič dolního okruhu
Solankový chladič plynu
Dochlazovač lutr.vody
Výměník lutrové vody a
HCN
Chladič lutrové vody
Vařák rektifikační kolony
Kondenzátor HCN
Solankový chladič plynu
Solank.chladič lutr.vody
Trubkový výměník
Výměník
Solank.chlad.strip.vody
Kondenzátor striperu
Zrušeno
Filtr čpavku
Filtr čpavku
Filtr zem.plynu
Filtr zem.plynu
Filtr vzduchu
Protišlehová pojistka
Odměrka H2SO4
Zásobník SA
Zásobník silné vody
Zásobník lutrové vody
Odměrka H3PO4
Zásobník HCN

Pozice
Ks
C 101
1
C 102
1
C 103
1
C 104
1
C 105A,B 1
C 106
1
E 101
1
E 102
1
E 103
1
E 104A,B 2
E 105
1
E 106
1
E 107
1
E 108
1
E 110
2
E 109
2
E 111A,B 2
E 112
3
E 113
6
E 114
E 115A,B
E 116A,B
E 117A,B
E 118
E 119
E 120
E 121
E 122
E 123
F 101
F 102
F 103
F 104
F 105
H 101
H 102
H 103
H 104
H 105
H 106
H 107

1
2
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
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Poř.č.
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Název
Zásobník CN zbytků
Zásobník H2SO4 pro HO
Zrušeno
Zrušeno
Sběrač kondenzátu
Sběrač kondenzátu
Expanzní nádrž solanky
Expanzní nádrž solanky
Refluxní nádrž
Dmychadlo vzduchu
Odsavač konc. plynu
Čerpadlo prací vody
Čerpadlo SA
Čerpadlo cirkulační HO
Čerpadlo cirkulační DO

Pozice
Ks
H 108
1
H 109
1
H 110
1
H 112
1
H 114
1
H 115
1
H 117
1
H 118
1
H 119 A,B 2
L 101 A,B 2
L 102 A,B 2
P 101
2
P 102
2
P 103
2
P 104
2

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Čerpadlo silné vody
Čerpadlo lutrové vody
Čerpadlo CN zbytků
Čerpadlo vody ze strip.
Čerpadlo kondenzátu
Dávkovací čerp. H3PO4
Čerpadlo oplach.vody
Reaktor
Statický směšovač
Směšovač č. 1
Směšovač č.2

P 105
P 106
P 107
P 109
P 110
P 111
P 112
R 101
SM 101
Z 101
Z 102

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Podrobné strojně technologické schéma výroby HCN je uvedeno na následující
stránce:
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Výroba kyanidů - SO 02

Technologický postup výroby kyanidů lze rozdělit do 7 základních částí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Příprava surovin do odměrek a násady do reaktoru
Neutralizace
Zahušťování
Odstřeďování
Sušení
Finalizace
Vypírání zbytků kyanidů z odplynů a termická likvidace odplynů

1. Příprava surovin do odměrek a násady do reaktoru

Hydroxid sodný nebo draselný se čerpá do odměrky H 302, ze skladových zásobníků
umístěných v SO 09. V případě potřeby lze do reaktorů předložit hydroxid i ze
zásobníku louhové pračky C 301. Odměrka H 302 je společná pro všechny tři
reaktory.
Kyanovodík se čerpá do odměrek H 301 A,B,C z centrálních nádrží H 501 A,B
umístěných v SO 05 – centrální sklad kyanovodíku.
Do reaktoru R 301 A,B,C se načerpá z nádrže H 328 požadované množství
matečných louhů z předchozí operace odstřeďování z důvodu snížení množství
odpadní vody a recyklace.
2. Neutralizace

Neutralizace probíhá v reaktorech R 301 A,B,C. Proces neutralizace v reaktorech je
diskontinuální a s časovým posunem.
V reaktoru R 301 je předložen matečný louh z H 328. Do reaktoru se spustí z odměrky
H 302 stanovené množství louhu sodného nebo draselného. Následně se postupně
připouští z odměrky H 301 kyanovodík. Po celou dobu neutralizace se obsah reaktoru
míchá míchadlem a regulovaně chladí solankou tak, aby byla zajištěna požadovaná
teplota. Neutralizace se ukončí dříve než je veškerý NaOH (KOH) spotřebován
(ponechává se tzv. ochranná alkalita aby nedošlo ke znehodnocení produktu.).
Vzniklý roztok kyanidu po ukončení neutralizace může být expedován v železničních
cisternách jako cca 30% roztok. V tomto případě se roztok kyanidu z reaktoru spustí
do zásobníku H 305 a následně se čerpá do skladovacích nádrží v objektu SO 09, ze
kterých se následně plní do železničních cisteren. Při výrobě roztoku pro přímou
expedici se místo matečných louhů předkládá do reaktoru demineralizovaná nebo
brýdová voda a výhradně louh sodný (bez matečného roztoku).
V případě výroby pevných kyanidů se roztok kyanidu z reaktoru vypustí do zásobníku
H 330 a dále zpracovává.
Odvzdušnění reaktorů R 301 A,B,C a příslušných zásobníků je vedeno přes centrální
vypírku procesních plynů C 302 a odlučovač kapek do ovzduší. Odsávání zajišťuje
ventilátor L 305. Centrální vypírka procesních plynů je absorpční kolona s výplní, přes
kterou cirkuluje roztok louhu.
3. Zahušťování

Krystalizaci bezvodé soli NaCN (KCN) je třeba urychlit odpařením vody v odparce.
Zahuštění na krystalickou kaši se provádí na vakuových odparkách G 301 A,B za
maximálního dosažitelného vakua 92 -95 kPa a teploty varu okolo 60 0C. Ohřev
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odparek je nepřímý, parou přes výměník. Vakuum zajišťuje dvojice paroproudé a
vodokružné vývěvy J 301, J 302.
Proces zahušťování na odparkách je diskontinuální. Odpařené brýdové páry se
ochladí v trubkovém kondenzátoru E 302 A,B a deskovém kondenzátoru E 305 A,B.
Kondenzát z paroproudých vývěv se akumuluje v zásobníku H 308, odkud se
periodicky vypouští na CHČOV. Přebytek kondenzátu je vracen zpět do
technologického procesu výroby kyanidů. Odpadní voda z vodokružných vývěv se
vypouští do oddělené kanalizace ústící na CHČOV.
Odplyny z paroproudých a vodokružných vývěv jsou svedeny do centrální vypírky
procesních plynů C 302.
4. Odstřeďování

Krystalická kaše NaCN (KCN) se odstředí na jedné ze dvou odstředivek O 301 A,B.
Matečné louhy se shromažďují v zásobníku H 328 a přidávají se do následující
násady neutralizace v reaktoru. Odstředěný krystal padá do zásobníku mokré soli H
306. Proces odstřeďování je diskontinuální, předpokládá se souběh obou odstředivek.
Odsávání odstředivek zabezpečuje ventilátor L 304, vzdušina je vedena přes
odlučovač kapek do spalovny koncových plynů SO 13.
5. Sušení

Ze zásobníku mokré soli H 306 je sůl pomocí malaxéru a vynášecího šneku
dávkována do komory vírové sušárny S 301. Sušící vzduch se na požadovanou
teplotu ohřívá kombinovaně (nepřímo parou a přímo spalinami zemního plynu) a jeho
dopravu zajišťuje ventilátor L 302.
Suché krystalky soli jsou strhávány proudem horkého vzduchu a unášeny potrubím do
baterie vírových odlučovačů H 309 (2 x 3 ks), kde dojde k jejich oddělení od nosného
média a padají do zásobníku suché soli H 307. Sušící vzduch prochází dále přes
tkaninový filtr F 302, kde se zachytí prachové podíly soli. Zachycené prachové podíly
se turniketem a šnekovými dopravníky transportují do zásobníku suché soli. Sušící
vzduch následně prochází centrální vypírkou procesních plynů C 302, kde dojde
k zachycení a rozpuštění zbytkových prachových částic kyanidu. Vyčištěný sušící
vzduch je následně vypouštěn přes odlučovač kapek H 333 do ovzduší – výduch 105.
6. Finalizace

Ze zásobníku suchého krystalu H 307 se kyanid (sůl) vynáší šnekovým dopravníkem
do násypky kompaktoru Z 301, přičemž podavačem je odměřováno její množství
přicházející mezi válce kompaktoru, kde pak dochází ke slisování soli. Z kompaktoru
vypadávají vylisované tablety. Shluky těchto tablet jsou rozbíjeny rotorovou částí
rozrušovače pláství Z 303. Pod rozrušovačem pláství je klapka, kterou je nastavena
trasa pro výrobu tablet nebo granulí.
Příprava a finalizace tablet

Při zvolení trasy výroby tablet je za klapkou osazen vibrační třídič R 03, odkud se
vytříděné tablety transportují šikmým dopravníkem N 305 do násypky váhy (beden,
sudů nebo kovových kontejnerů). Podsítný prachový podíl se recykluje zpět do
zásobníku mokrého krystalu. Do beden jsou před plněním vkládány vaky, jejichž
součástí je vnitřní PE vložka. Naplněné bedny jsou zváženy, uzavřeny, zajištěny a
přepraveny na určené skladovací místo.
V případě plnění tablet do sudů nebo kontejnerů padají tablety z šikmého pásového
dopravníku do násypky váhy, ze které po zvážení jsou otevřením klapek shozeny do
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sudu postaveného na válečkové dráze. Naplněný sud obsluha posune na váhu
fakturační a dováží jeho obsah na předepsanou hmotnost. Sudy se pečlivě uzavřou a
zajistí proti úniku látky a jsou přepraveny do vymezeného skladového prostoru. Plnění
do kontejnerů je v oddělené místnosti. Z šikmého dopravníku je dalším dopravníkem
materiál dopravován přímo do kontejneru.
Příprava a finalizace granulí a prachu

Výroba granulátu a prachu navazuje na výrobu tablet. Namísto do vibračního třídiče
vstupují tablety do pásového „Z“ dopravníku N 308, který transportuje tablety do
kladívkového mlýna Z 302. V kladívkovém mlýně jsou tablety rozdrceny a protlačeny
přes síto, kterým padají do násypky granulí, odkud je navažováno předepsané
množství granulátu do plechového sudu, který je umístěn pod váhou na střásacím
stole na válečkové dráze. Pečlivě uzavřené a zajištěné sudy jsou přepravovány do
skladu hotových výrobků. Každá násypka, přechod násypky a sudu a prostor
finalizace je odsáván a vzduch je čištěn zkrápěním vodou ve Venturiho pračce a
odplyn zbavený pevných částic je veden do ovzduší – výduch 106.
7. Vypírání zbytků kyanidů z odplynů

Odpadní plyny a odsátý vzduch se zbytkovými podíly pevných částic kyanidů z výroby
kyanidů jsou na jednotlivých technologických stupních odsávány a vedeny
v příslušných větvích k dalšímu zpracování:
Odsávání odstředivek zabezpečuje odsavač L 304, vzdušina je vedena přes
odlučovač kapek do spalovny koncových plynů v objektu SO 13.
Odsávání vírové sušárny – vzduch ze sušárny S 301 je veden přes baterii vírových
odlučovačů H 309, tkaninový filtr F 302 a centrální vypírku procesních plynů C 302,
odlučovač kapek H 313 nad střechu budovy pomocí odtahového ventilátoru L 302.
výduch 105.
Do centrální vypírky procesních plynů je zavedeno i odvzdušnění reaktorů R 301
A,B,C a příslušných zásobníků a odplyny z vývěv.
Odsávání kompaktoru a prašných míst u finalizačních linek zabezpečuje ventilátor
L 303. Vzdušina je čištěna průchodem přes mokrou Venturiho pračku F 307 a
vyvedena nad střechu provozovny. Výduch č. 106.
Technická charakteristika zařízení – výrobních aparátů výrobny kyanidy:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Název
Louhová pračka
Vypírka procesních plynů
Plynový hořák sušárny
Kondenzátor brýdových par
Kondenzátor brýdových par
Ohřívač vzduchu
Ohřívač vody
Deskový kondenzátor b.p.
Deskový kondenzátor b.p.
Klimatizace skladu
Filtr vody Venturiho pračky
Prachový filtr
Rotační podavač pod prachovým filtrem
Rotační podavač pod prachovým filtrem
Šnekové dopravníky prachového filtru
Filtr pitné vody
Filtr labské vody
Siliphos
Vibrační třídička

Pozice
C 301
C 302
E 301
E 302 A
E 302 B
E 303
E 304
E 305 A
E 305 B
E 306
F 301
F 302
F 302
F 302
F 302
F 303
F 304
F 305
F 306

22

ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí podle § 6, odst.5. a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Intenzifikace výroby kyanovodíku a alkalických kyanidů II
P.č.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64.
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Název
Venturiho pračka
Odparka
Odparka
Odměrka HCN
Odměrka HCN
Odměrka HCN
Odměrka hydroxidu
Odlučovač kapek odparky G 301 A
Odlučovač kapek odparky G 301 B
Odlučovač kapek
Zásobník roztoku kyanidu
Zásobník mokrého krystalu
Zás. suchého krystalu a šnekový dopravník
Zás. suchého krystalu a šnekový dopravník
Zásobník procesních vod
Vírové odlučovače
Zásobník odpadní vody
Zásobník louhové pračky
Expanzní nádrž
Odlučovač kapek
Zásobník Venturiho vypírky
Zásobník kondenzátu
Krystalizační žlab
Vzdušník kompresoru
Vírový odlučovač
Odlučovač pevného podílu
Zásobník vypírky procesních plynů
Katex pitné vody
Barometrická nádrž
Zásobník vody pro VK vývěvu
Vibrační skluz
Přesypový box s odsáváním
Zásobník NaCl
Odlučovač prachu finalizace
Zásobník matečného roztoku
Směšovací komora sušárny
Zásobník suspenze
Zásobník nouzový
Nádrž využitelného odpadu
ZVU
ZVU- vodokružkové odpady
Paroproudá vývěva
Vodokružná vývěva
Vzduchový kompresor
Dmychadlo reaktorových plynů
Ventilátor sušárny
Ventilátor odsávání finalizace
Ventilátor odstředivek
Ventilátor odtahu odplynů
Ventilátor prostředí
Rozdělovací šnekový dopravník
Šnekový dopravník
Šnekový dopravník kompaktoru
Dávkovací šnek sušárny
Šikmý lamelový dopravník
Společný vynášecí šnek z H 307
Šnek vratných podílů do H 306
Lamelový „Z“ dopravník
Pásový dopravník IBC kontejnery
Šnekový dopravník baterie cyklonů
Viz F 302
Válcová trať sudů

Pozice
F 307
G 301 A
G 301 B
H 301 A
H 301 B
H 301 C
H 302
H 303 A
H 303 B
H 304
H 305
H 306
H 307 A
H 307 B
H 308
H 309
H 310
H 311
H 312
H 313
H 314
H 315
H 316
H 317
H 318
H 319
H 320
H 321 A,B
H 322
H 323 A,B
H 324
H 325
H 3026
H 327
H 328
H 329
H 330
H 331
H 332 A,B
H 335
H 336 A,B
J 301 A,B
J 302 A,b
K 301
L 3O1 A,B
L 3O2 A,B
L 3O3
L 3O4
L 305
L 306
N 3O1
N 3O2
N 3O3
N 304
N 3O5
N 306
N 307
N 308
N 309
N 310 A,B
N 311
N 312
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P.č.
82
83
84
85
.86
.87
.88
89.
90.
91.
92
93.
94.
95
96
94
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108.
109
110
111
112
113
114
115
116

Název
Viz H 307
Viz H 307
Horní šnekový dopravník prachu
Dolní šnekový dopravník prachu
Odstředivka
Čerpadlo louhové pračky
Čerpadlo 30% roztoku kyanidu
Čerpadlo matečného roztoku
Čerpadlo brýdové vody – CHČOV
Čerpadlo brýdové vody
Čerpadlo teplé vody – doprovod
Čerpadlo prací vody
Čerpadlo suspenze do odparky
Čerpadlo kondenzátu
Čerpadlo Polachových vod z jímky
Čerpadlo Venturiho pračky
Čerpadlo kyanidového roztoku
Čerpadlo roztoku NaCN
Čerpadlo teplé vody
Čerpadlo chladící vody pro PP vývěvy
Vodárna s čerpadlem ostřikové vody
Čerpadlo procesní vypírky
Čerpadlo využitelného odpadu
Reaktor
Reaktor
Reaktor
Vírová sušárna
Váha tablet
Váha granulí
Váha výrobku – sudy
Váha beden
Váha IBC
Kompaktor Nepec MS 75
Kladivový mlýn (drtič)
Rozrušovač pláství

Pozice
N 313
N 314
N 315 A.
N 315 B
O 3O1 A,B
P 3O1 A
P3O2 B
P 3O3
P 3O4
P 3O5
P 306 A,B
P 3O7
P 3O8
P 309
P 310
P 311
P 312
P 313
P 314
P 315
P 316
P 317
P 318
R 301 A
R 301 B
R 301 C
S 3O1
W 301 A
W 301 B
W 302
W 303
W 304
Z 301
Z 302
Z 303

ks
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Podrobné strojně technologické schéma výroby kyanidů je uvedeno na následující
stránce:
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V další části této kapitoly je uveden stručný technologický popis souvisejících
provozních souborů
Chladící a kompresorová stanice – SO 03

Chladící stanice slouží pro vychlazování solanky ve dvou okruzích, produkuje
chlazenou solanku 0 0C a -10 0C. Dále je ve stanici zajišťována komprese a sušení
atmosférického vzduchu především pro potřeby měření a regulace. Chladící stanice
zabezpečuje potřeby celého závodu.
Chladící zařízení je kompresorové, jednostupňové, pracující s chladivem NH3. Je
osazeno šroubovými kompresory, kotlovými kondenzátory a kotlovými ležatými
výparníky (chladiči solanky). Vodní cirkulační okruh – chladící věže se nacházejí mimo
chladící stanici (v objektu SO 46).
Centrální sklad kyanovodíku – SO 05

Centrální sklad zajišťuje skladování kapalného kyanovodíku vyrobeného ve výrobně
HCN a jeho distribuci do výroben, které jej zpracovávají.
Sklad zahrnuje 2 zásobníky HCN o kapacitě 2 x 10 m3 kapalného kyanovodíku,
umístěné na betonových podstavcích v betonové nepropustné jímce. Jímka je
zapuštěna 1,2 m pod povrch země. Zásobníky jsou nerezové, tepelně izolované a
chlazené solankou. Chladící hady jsou umístěny pod izolací vně nádrží.
Příslušenstvím nádrží jsou stavoznaky, teploměry, ponorná čerpadla, potrubí přívodu
a odvodu HCN, solankové potrubí, potrubní armatury. Obě nádrže jsou odvzdušněny
potrubím do výroby kyanovodíku a je v nich udržován trvale mírný podtlak.
Prostor centrálních zásobníků je vybavený analyzátorem HCN s dálkovým přenosem
na řídící panel výrobny HCN a dispečerské oddělení. Signalizace je nastavena na
koncentraci 0,0003 % HCN v ovzduší.
Sklad HCN je zastřešen, střecha je umístěna na volné konstrukci a oplocen. Pod
přístřeškem je rovněž umístěno zařízení pro stáčení kapalného kyanovodíku do lahví.
Sklad kyselin – SO 07

Zařízení slouží ke skladování kyseliny sírové a kyseliny fosforečné a následnému
čerpání těchto kyselin do míst spotřeby. Se skladem kyselin bezprostředně souvisí i
stáčecí místo (SO 06).
Zásobník kyseliny sírové má max. kapacitu 115 tun, zásobník kyseliny fosforečné má
max. kapacitu 52 tun. Zásobníky jsou umístěny ve dvou železobetonových vanách s
izolací proti chemickým vlivům. Na vyvýšeném platu, které je součástí vany, jsou
základy pro čerpadla.
Do skladových zásobníků jsou kyseliny stáčeny z železničních cisteren na stáčecím
místě v objektu SO 06. Stáčecí plocha je železobetonová záchytná havarijní jímka s
izolací proti chemickým vlivům, o rozměrech 6,6 x 15,5 m, vyplněná štěrkovým ložem.
Jedná se o volnou otevřenou plochu, v zemi zapuštěnou železobetonovou záchytnou
havarijní jímku s vnější izolací proti zemní vlhkosti a vnitřní izolací proti chemickým
vlivům. Havarijní jímka je uložena pod kolejemi a je vyplněna štěrkem. Délka havarijní
jímky umožňuje stání 2 cisteren. Dno havarijní jímky je vyspádováno do jednoho rohu,
kde je umístěna kontrolní a čerpací šachta s kyselinovzdornou vyzdívkou a otvory u
dna pro přívod uniklé kapaliny. Záchytné havarijní jímky vany nejsou odkanalizovány.
Výdejová čerpadla pro čerpání kyselin ze zásobníků do provozu jsou řešena jako
ponorná.
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Sklad kapalin – SO 08

V rámci SO 08 jsou osazeny čtyři zásobníky, které jsou umístěny v havarijních
jímkách vzájemně od sebe oddělených v závislosti na skladované látce. Jímky jsou
obloženy kyselinovzdornou dlažbou a izolací, v jímkách jsou vybudovány plošiny pro
čerpadla. V první jímce jsou umístěny dva zásobníky pro Syntrony a RTC, ve druhé
dva zásobníky pro hydroxid sodný. Všechny zásobníky jsou ocelové, o objemu 250
m3, stojaté, válcové, nadzemní. S objektem souvisí SO 11 – stáčení kapalin ze
železničních cisteren.
SO 11 je situován v železobetonové jímce s vnější izolací proti podzemní vodě a
vnitřní pětivrstvou asfaltovou izolací pokrytou dlaždicemi proti chemickým vlivům.
Jímka je vyplněna štěrkem. Na jímce je umístěna kolej pro železniční cisternu. Délka
jímky umožňuje stání dvou cisteren. Objem záchytné jímky je dimenzován na objem
jedné železniční cisterny.
Sklad kapalin II – SO 09

Účelem a funkcí technologického zařízení je příjem surovin do závodu, skladování a
výdej hotových produktů. Stavba není výrobní technologií. V rámci stavby
„Vybudování bezpečného stáčení vstupních surovin a nových produktů společnosti“
byly postaveny nové objekty ve skladech SO 08 (SO 08a) a SO 09 (SO 09a). Tyto
objekty jsou osazeny čerpadly, na které jsou napojeny nové potrubní trasy. Do objektu
SO 08a jsou louhy čerpány ze železničních cisteren SO 11 a SO 11a a do objektu SO
09 jsou louhy čerpány z autocisteren. Pro bezpečné stáčení železničních cisteren a
aurocisteren byly vybudovány nové záchytné jímky. Potrubní napojení je u
železničních cisteren provedeno pomocí moderních stáčecích ramen, u autocisteren
je čerpání kapalin řešeno hadicí s rychlospojkou. Louhy se stáčí nově osazenými
čerpadly s proplachovanou ucpávkou.
Sklad amoniaku – SO 10

Sklad slouží pro skladování a výdej amoniaku. Se skladem souvisí SO 23 stáčecí
místo pro stáčení amoniaku ze železničních cisteren.
Uložiště čpavku sestává z původního kulového zásobníku o objemu 180 m3 (max. 99 t
amoniaku), který je uložen v havarijní bezodtokové jímce. Průměr zásobníku je 7,2 m.
Půdorysné rozměry jímky jsou 11 x 9 m, výška zídky je 1,5 m.
Od roku 2014 jsou pro skladování čpavku nově osazeny tři horizontální zásobníky.
Pracovní objem každého zásobníku je 90 m3. Pro vlastní skladování se využívají
pouze dva zásobníky, třetí zásobník slouží jako aktivní záloha pro případ, kdy je nutné
přečerpat amoniak z jednoho ze dvou zásobníků (příprava na revizi, havárie).
Spalovna koncových plynů – SO 13

Odpadní plyny z výroben kyanovodíku, alkalických kyanidů a výroby EDN, obsahující
zbytková množství produktů, jsou vedeny do spalovny, kde jsou koncové plyny
termicky zpracovávány.
Při výrobě kyanovodíku je tzv. koncový plyn vystupující z absorpční kolony C 104, kde
se HCN absorbuje do vody, odsáván odsavačem koncových plynů L 102 A,B do
spalovny.
Při výrobě alkalických kyanidů zajišťuje odsávání odstředivek odsavač L 304,
vzdušnina je vedena přes odlučovač kapek do spalovny. Objemově se jedná o
nevýznamné množství vzdušniny.
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Do spalovny je zavedeno i objemově nevýznamné množství znečištěného vzduchu
z výroby EDN.
Spalovna zajišťuje likvidaci toxických a hořlavých odplynů z výroben kyanovodíku,
alkalických kyanidů a EDN spalováním s využitím tepla pro výrobu páry. V případě
výpadku spalovny je odplyn zneškodňován na polním hořáku. Vlastní zařízení pro
spalování odplynu sestává ze spalovacího kotle Dumag, pro výrobu páry slouží parní
kotel OKP 12. Zapalovacím a řídícím palivem procesu spalování je zemní plyn.
CHČOV – SO 41 – 44

CHČOV je určena pro zpracování odpadních vod z výroben kyanovodíku a alkalických
kyanidů.
Zpracování odpadních vod probíhá v následujících technologických stupních:
1. Shromažďování
2. Okyselování
3. Stripování
4. Detoxikace – alkalizace, oxidace, neutralizace
5. Ředění detoxikovaných vod, sedimentace
1. Shromažďování

Odpadní vody s obsahem kyanidů jsou z výroben HCN a kyanidů vedeny nadzemními
potrubními rozvody do zásobních nádrží, které jsou střídavě plněny. Potrubí toxických
odpadních vod je tepelně izolováno.
2. Okyselování

Ze zásobních nádrží jsou odpadní vody nadzemním potrubím vedeny do
okyselovacích nádrží. Odvzdušnění nádrží je realizováno přes prací nádobu. Náplní
vypírací nádoby, která plní funkci vodního uzávěru, je roztok NaOH, který bezpečně
zachycuje případné kyselé výpary. Louh je doplňován z potrubního rozvodu, náplň je
po vyčerpání přečerpávána do výrobny kyanidů. Do předložených odpadních vod je
přidávána kyselina sírová.
3. Stripování

Okyselené vody jsou čerpány nadzemním rozvodem ke stripování do provozu HCN.
Popis procesu stripování je uveden v popisu technologie výroby HCN. Kondenzát ze
stripovací kolony obsahující 1–10 % HCN je odváděn ve výrobně HCN do absorbéru
čpavku, vystripovaná voda s obsahem max. 10 mg HCN/litr se po ochlazení čerpá
zpět na CHČOV do detoxikačních nádrží. Strojně technologické schéma stripování je
uvedeno na následující stránce:
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4. Detoxikace – alkalizace, oxidace, neutralizace

Vystripované odpadní vody jsou za míchání upravovány roztokem NaOH na
předepsanou hodnotu pH pro vypouštění, zbytkové kyanidy jsou odstraňovány reakcí
s peroxidem vodíku. Případný přebytek peroxidu vodíku není škodlivý.
5. Ředění netoxikovaných vod, sedimentace

Po kompletní analýze je detoxikovaná neutralizovaná voda vedena do podzemní
betonové jímky, kde se mísí s toxicky nezávadnými vodami z recirkulace chladícího
okruhu. Z jímky jsou odpadní vody čerpány nadzemními potrubními rozvody do
usazovací nádrže. Odsazená voda odtéká do podnikové kanalizace.
Mikrověže pro chlazení recirkulační vody – SO 46.

Recirkulační chladící voda z výroben HCN, alkalických kyanidů a z chladící stanice
je chlazena na 7 mikrověžích proudem vzduchu. Z věží spadá do akumulační
nádrže, odtud po filtraci česlem a sítem je vedena samospádem zemním potrubím
do čerpací jímky chladící vody u budovy vodního hospodářství, ve které jsou
umístěna cirkulační čerpadla pro zpětné vracení vody do výroben.
Hodnocený záměr
Stavební řešení

Jak je z následujícího popisu zřejmé, vlastní intenzifikace výroby kyanovodíku a
alkalických kyanidů nevyžaduje výstavbu nových objektů nebo zpevněných ploch.
Většina navrhovaných úprav spočívá ve výměně jednotlivých zařízení za větší
(zvýšení průměru kolon, zvýšení teplosměnné plochy). U výměníku se tohoto zvýšení
dosáhne budˇ výměnou za větší výměník nebo bude instalován další výměník.
Z hlediska stavebního řešení tyto úpravy budou znamenat úpravy základových
desek, výstavbu nových desek pro nová zařízení, zesílení stávajících ocelových
konstrukcí, nebo výstavbu nových ocelových konstrukcí ve stávajícím objektu SO 01
nebo SO 02.
Pro snížení pracnosti a zlepšení kvality skladování pevných kyanidů a dalších
pomocných materiálu se oznamovatel rozhodl v rámci hodnoceného záměru zvýšit
skladovací kapacitu objektu SO 02 a to přístavbou:
Sklad I – jednopodlažní, přízemní objekt o půdorysných rozměrech cca 17 x 25 m a
výšce cca 6 m.
Sklad II – jednopodlažní, přízemní objekt o půdorysných rozměrech cca 10 x 6 m a
výšce cca 6 m.
Situování těchto přístaveb je zřejmé z celkové situace na následující straně.
Provedení těchto objektů bude obdobné jako u skladu produktů a obalů SO 02 –
montovaná železobetonová konstrukce a keramické zdivo. Upřesnění stavebního
řešení bude provedeno v rámci vypracování projektové dokumentace těchto objektů.
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výroba alkalických kyanidů

Sklad II
Sklad I

Technologické řešení

Stávající výrobní zařízení pro výrobu kyanovodíku a kyanidů bylo uvedeno do
provozu v letech 1996 resp. 1995. Oznamovatel má tak dlouhodobé zkušenosti
s výrobou těchto produktů. Na základě podrobného technologického rozboru obou
výrob byly stanoveny tzv. úzké články výroby, tj. části technologického zařízení, které
je nezbytné pro zajištění vyšší, požadované výroby vhodným způsobem upravit.
Rozsah a způsob úpravy je závislý od charakteru zařízení. U výparníků, chladičů a
výměníků se jedná převážně o navýšení teplosměnné plochy,dále budou provedeny
optimalizace některých technologických zařízení, výměny dmychadel nebo čerpadel
za výkonnější, výměny potrubí apod.
Předmětem hodnoceného záměru jsou následující úpravy:
Výroba kyanovodíku

Za účelem dalšího navyšování výrobní kapacity stávající výrobní technologie na
cílovou kapacitu 17 500 tun/rok jsou plánována následující intenzifikační opatření:
•

Chladič lutrové vody E118/4,5: Zvýšení chladícího výkonu stávajícího systému
výměníků E112-118. Nová výměníková dvojice bude na rozdíl od stávajícího
připojena na samostatnou trasu solanky.

•

Nový reaktor/utilizátor: Pro dosažení cílové kapacity je při podmínce zachování
optimální rychlosti reakčních plynů nutná instalace nového reaktoru s větším
průtočným průřezem, včetně nového utilizátoru.

•

Deskové výměníky E 110/E 109: Pro zajištění stabilního teplotního profilu
v koloně C 103 je nutné navýšit teplosměnnou plochu těchto výměníků.
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•

Pračka vzduchu C 101: Nová pračka s vyšším průtočným průřezem a nižší
tlakovou ztrátou.

•

Rekuperační výměníky E 113/1,2,3,4: Nové výměníky s větší teplosměnnou
plochou.

•

Dmychadlo vzduchu L 101: Nové dmychadlo s vyšším objemovým výkonem.

•

Odsavač plynu L 102: Nový odsavač s vyšším objemovým výkonem.

•

Filtry vzduchu F 105: Nové filtry.

•

Striper síranových louhů C 102: Nový striper s vyšším průtočným průřezem.

•

Absorpce HCN v C 104: Nová kolona s vyšším průtočným průřezem a zvětšení
průměru potrubí pro vstup plynné fáze do C 104.

•

Chladiče lutrové vody E 112 – E 118: Nové chladiče s větší teplosměnnou
plochou.

•

Čerpadla silné/lutrové vody P105, P 106: Nová čerpadla o vyšším výkonu.

•

Destilační kolony C 105 A/B: V případě že nebudou kapacitně vyhovující, bude
instalována další nová dvojice kolon C 105 C/D.

•

Čpavková pračka C 103: V případě že nebude kapacitně vyhovující, bude
instalována odlehčovací pračka C 103B.

•

Striper odpadních vod C 106: Nová kolona, včetně nových vestaveb.

•

Deamonizace odpadních vod: V roce 2016 se provede instalace deamonizační
technologie pro odstranění amonných iontů z odpadních vod z provozu kyanidů.
Deamonizační technologie bude navazovat na stávající technologii stripování
kyanovodíku z odpadní vody (striper C 106).

V technologickém schéma výroby HCN na straně 19 je přehled nejvýznamnějších
změn vyznačen obdélníkem přes příslušný aparát.
Výroba kyanidů

Pro zvýšení stability a kapacity výroby kyanidů na cílovou hodnotu 23 000 tun/rok se
předpokládají na technologickém zařízení pro výrobu kyanidů následující úpravy:
•

Rozšíření kapacity reakčního uzlu, zvýšení kapacity reaktorů R 301A,B.

•

Zavedení vodokružných vývěv do vypírky procesních plynů, snížení ekologické
zátěže a snížení výrobních ztrát.

•

Úpravy tras odvodu brýdových par a kondenzátu pro urychlení odpařování a
zvýšení teplosměnné plochy.

•

Úpravy procesu sušení – modernizace stávajícího uzlu pro snížení emisí a
zvýšení přestupu tepla, úprava míchadla sušárny, konstrukční úpravy zásobníku
mokrého krystalu, konstrukční změny dávkovacího šneku do sušárny.

•

Výměna původní vypírky „TCA pračky“ za vypírku procesních plynů (zvětšení
průměru, materiální provedení, snížení třecích ztrát).

•

Rekonstrukce parních rozvodů pro důležité technologické
odpařování.
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•

Zvýšení efektivity technologického uzlu odstřeďování – brýdové vody pro oplach
odstředivek, sjednocení systému řízení.

•

Výměna a konstrukční úpravy baterie cyklónových odlučovačů H 309.

•

Kontinualizace výroby s orientací na maximální snížení prostojových časů.

•

Zavedení systému pro práci s technologickými daty.

•

Zlepšení manipulace s výrobky – snížení pracnosti na jednotlivých úsecích
s možností získání času na preventivní údržbu zařízení.

•

Snížení četnosti oprav jednotlivých aparátů jejich konstrukční úpravou nebo
náhradou , případně změnou materiálové specifikace.

•

Zlepšení interní a meziskladové logistiky vyráběného pevného produktu.

V případě, že realizací výše uvedených opatření se nedosáhne požadované cílové
kapacity 23 000 tun/rok předpokládá se realizace dalších opatření jako:
•

Instalace nové odparky, odlučovače kapek, včetně kondenzátoru a vývěv,
případně změna systému odpařování.

•

Změna technologie sušení ze současné vírové na vibrační, případně
konstrukční úpravy současné vírové sušárny, které umožní urychlení a zvýšení
efektivity sušení.

•

Rozšíření skladovacích kapacit pro skladování výrobků.

•

Instalace vedlejší technologické linky kompaktování.

•

Úpravy ve finalizaci výrobku – instalace další linky, včetně osazení potřebných
mezizásobníků pro skladování meziproduktu.

V technologickém schéma výroby kyanidů na straně 25 je přehled nejvýznamnějších
změn vyznačen elipsou přes příslušný aparát nebo část technologického procesu.
Kapacita stávající CHČOV je postačující pro čištění zvýšeného objemu odpadních
vod z výroben HCN a kyanidů při dodržení stávajících limitních hodnot dle platného
IP. Technologie čištění bude doplněna o deamonizaci odpadních vod.
Kromě výše uvedených úprav ve výrobnách kyanovodíku a kyanidů bude nutné
realizovat:
Rozšíření spalovny koncových plynů – SO 13

Rozšíření spalovny koncových plynů bude provedeno v rámci stavby „ Výstavba EDN
III“.
Ve spalovně bude osazen další kotel typu SKP – zcela shodný jako je stávající. Kotle
SKP (OKP) jsou vodotrubné, s membránovými stěnami.Spalovací komora je podélná,
konvekční plocha je tvořena mohutným svazkem se dvěma bubny (může být i
provedení s horním svazkem a spodním sběračem). U kotlů do 16 tun je svazek na
straně spalin dvoutahový a výstup spalin v zadní stěně kotle. Základní blok kotle
umožňuje dosažení účinnosti 90% v závislosti na parametrech páry a použitém palivu.
Kotel má dostatečně velkou spalovací komoru, která umožňuje dobré spalování při
nízkém přebytku vzduchu a vyhovuje podmínkám pro omezení emisí NOx.
Konstrukční velikost nového kotle bude 12 tun páry/hod. V čelní stěně bude umístěn
hořák SAACKE SSBG – LCG, který se skládá ze dvou částí. Jedna část (hořáková
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část SSBG) je uzpůsobena pro spalování zemního plynu při najíždění a vyhřátí
vyzdívky. Druhá část (komora LCG s vyzdívkou) umožňuje vířivé spalování odpadních
plynů.
Po uvedení stavby do provozu bude možné na spalovně termicky likvidovat až 17 000
m3 odpadních plynů hodinově. Spaliny z nového kotle budou zavedeny do stávajícího
komínu spalovny.
Modernizace chlazení recirkulační vody

Pro tuto modernizaci je zpracován projekt. Bude řešeno jako samostatná stavba
s předpokládaným termínem realizace v roce 2017.
Bez realizace výše uvedených staveb nelze zvyšovat kapacitu výroby kyanovodíku a
kyanidů nad hodnoty uvedené v platném integrovaném povolení.
Dle sdělení oznamovatele lze po realizaci záměru a realizaci výše uvedených staveb
dosáhnout ve výrobně HCN kapacity 17 500 tun/rok (FPD 8400 hodin/rok) a ve
výrobně kyanidů kapacity 23 000 tun/rok (FPD 8400 hodin/rok).
Nejlepší dostupné techniky (BAT)

Soubor zařízení, který je předmětem hodnoceného záměru lze zařadit podle přílohy 1
zákona č. 76/2002 Sb. v platném znění do kategorií 4.2a, 4.2d. Danou oblast
technologií výroby chemických produktů lze řadit k oblasti “anorganických specialit“,
pro kterou je zpracován finální draft referenčního dokumentu o BAT “Výroba
speciálních anorganických chemikálií“. Uvedený BREF obsahuje v dostatečném
rozsahu doporučení zaměřená na výrobu alkalických kyanidů, výroba kyanovodíku je
v dokumentu zmiňována pouze okrajově. Proto byly použity i některé závěry
z existující dokumentace BREF “Výroba velkoobjemových anorganických
chemikáliích, průmyslová výroba amoniaku, kyselin a hnojiv“ (částečně, a to
v částech jednotkových operací a jednotkových procesů).
Poznatky z dokumentace BREF z oblastí velkoobjemových anorganických specialit
lze použít velmi omezeně, protože tento BREF dokument popisuje převážně techniky
velkotonážních výrob, obsahuje směs informací o kontinuálně vedených procesech
umístěných ve velkých vysoce integrovaných výrobních zařízeních, které přinášejí
výhody energetické optimalizace, využití vedlejších produktů a ekonomiky plynoucí
z velikosti zařízení.
Ke srovnání byly použity rovněž příslušné průřezové BREF dokumenty, především
“Čištění odpadních vod a odpadních plynů“.
Na zařízeních z hodnoceného souboru jsou provozovány výroby kontinuálním
postupem (kyanovodík) a diskontinuální technologií (resp. polokontinuálním
postupem) v případě výroby kyanidů.
Výrobu daného souboru z hlediska produkovaných objemů nelze charakterizovat
jako velkoobjemovou. Údaje, informace a doporučení obsažená v BREF vycházejí
z provozu kyanidových výrobních jednotek produkujících až 50 000 t výrobku za rok.
Objem výroby v LZD spadá k dolní hranici kapacit evropských výrobců. Většina údajů
o spotřebách, emisích apod. navíc vychází z parametrů významného německého
producenta kyanidů, který provozuje velkoobjemovou výrobní jednotku kontinuálně.
Z těchto důvodů jsou některé parametry obtížně srovnatelné, pro jednotky s
nižší kapacitou je ekonomicky schůdnější polokontinuální technologie, pro kterou
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jsou charakteristické vyšší měrné spotřeby a některé další odlišnosti ve srovnání
s technologií kontinuální.
Zpracování odpadních toků z výrobních jednotek hodnoceného souboru je
koncipováno jako společné pro obě výrobní jednotky, koncové plyny jsou termicky
zpracovávány ve společném zařízení, rovněž chemické čištění odpadních vod
zpracovává společné čistící zařízení. V BREF dokumentu jsou uváděny parametry
BAT vztahující se pouze k výrobním jednotkám kyanidů, parametry zpracovaných
výstupních proudů zahrnujících obě jednotky nemohou být ve shodě (obecně lze
předpokládat vyšší emisní zatížení výstupů z výrobní jednotky kyanovodíku).
Předmět
porovnání

Technologické nebo technické
řešení v zařízení

Nejlepší dostupná technika

Kapalný
kyanovodík
se
vyrábí
ammoxidací metanu, do reakce vstupují
Technologie
čpavek, zemní plyn, ve směsi se
vzduchem.
Kyanidy se na daném zařízení vyrábí
neutralizací
louhu
sodného
nebo
Technologie
draselného kapalným kyanovodíkem.
Kyanovodík je vlastní výroby.
Kyanidy
se
vyrábí
diskontinuálně
neutralizací
louhu
sodného
nebo
draselného kapalným kyanovodíkem.
Vzniklý roztok kyanidu se zahušťuje ve
vakuové odparce na krystalickou kaši,
Technologie krystaly se z kaše odstředí a suší se ve
vírové sušárně. Podle potřeby se
usušený kyanid plní do sudů přímo jako
"prach" nebo se tabletuje na kompaktoru
a tablety se pak plní buď do sudů nebo
do beden.
Neutralizace se ukončí dříve než je
veškerý NaOH spotřebován (ponechává
Technologie
se tzv. ochranná alkalita tj. 10 g NaOH/ l,
20 g KOH/ l)
složení výrobku:
Technologie
min. 98 % hm. NaCN

Jakost dodávaných hydroxidů
Technologie příjmu prověřována.
Železo (atest) max.0,0005 hm.%

je

při

HCN vyráběn přímou reakcí alkanů s
amoniakem a nepřímo jako vedlejší
produkt výroby akrylonitrilu (20% v
západní Evropě jako vedlejší produkt)
Proces
rozpouštění
ve
vodě
(neutralizační
proces)
je
nejvíce
používanou metodou ve světě, tavící
proces se v Evropě průmyslově
nepoužívá. Výroba HCN je důležitým
mezistupněm při výrobě.
Hlavní
kroky při výrobě kyanidů na
základě
neutralizačního
procesu:
neutralizační
/krystalizační
krok,
následovaný
filtrací
produktu.
Při
neutralizační reakci nebo v násl.kroku se
odpařuje voda za sníženého tlaku a
0
kyanidy alkal.kovů se sráží pod 100 C
(krystalizace). Pevné kyanidy (prášek,
granule nebo brikety): sušení, granulace,
separace jemného prachu a eventuálně
prosévání nebo briketování.
Kyanidy jsou stabilizovány přídavkem
nadbytečné alkálie, přídavkem nadbytku
0,2-3 % NaOH nebo KOH se zamezí
polymeraci HCN.
Minimální čistota pevného kyanidu je
obvykle 98 % (maximálně 2 % vody)
BAT - Při výrobě kyanidů se používají
NaOH a KOH s velmi nízkým obsahem
těžkých kovů za účelem omezení
uvolňování těžkých kovů do ŽP a
vyhovění
podmínkám
zpracovatelů.
(minimalizace množství odpadů ve
výrobním procesu použitím NaOH/KOH
jako surovin s nízkým obsahem těžkých
kovů)

Porovnání a
zdůvodnění
rozdílů řešení
Odpovídá BAT

Odpovídá BAT

Odpovídá BAT

Odpovídá BAT

Odpovídá BAT

Odpovídá BAT

Obtížně
Využití HCN při výrobě NaCN 95,7%, při
srovnatelné, BREF
Neutralizační reakce má výtěžek vyšší
výrobě KCN cca 89 %.
uvádí parametry
než 98 %, přepočteno na HCN. Množství
Spotřeba surovin na výrobu 1 t
kontinuálních
surovin potřebných na výrobu jedné tuny
Technologie - NaCN: 0,86 – 0,88 t NaOH,
velkoobjemových
kyanidů:
0,576 t HCN
výrob i když
NaCN: 0,82 t NaOH - 0,55 t HCN
- KCN: cca 0,98 t KOH,
připouští
KCN: 0,87 t KOH - 0,42 t HCN
0,47 t HCN
diskontinuální
procesy
Centrální nádrže HCN jsou tepelně
izolované a chlazené solankou. Chladící HCN je uchován při nízké teplotě okolo 5
Odpovídá BAT
Skladování
0
hady jsou umístěny pod izolací vně C, zabraňující polymeraci.
nádrží.
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Předmět
porovnání

Nejlepší dostupná technika

Porovnání a
zdůvodnění
rozdílů řešení

NaOH a KOH jsou dodávány do zařízení
na výrobu kyanidu ze zásobníku pomocí
potrubí. Jsou uskladněny v ocelových
nebo nerezových ocelových nádržích,
vybavených
odpovídajícím
bezpečnostním zařízením (například
ochrana proti přeplnění, dvojitý plášť,
dvojité dno).

Odpovídá BAT

Technologické nebo technické
řešení v zařízení

Do provozní odměrky jsou louhy
přečerpávány
potrubní
trasou
ze
skladových nádrží, umístěných v uložišti
SO 08 (sklad kapalin). Nádrže jsou
umístěny v havarijních jímkách, které jsou
obloženy chemicky odolnou dlažbou a
izolací. Provozní odměrka louhu se plní
Skladování
na hodnotu 60% na stupnici stavoznaku.
Skladová čerpadla jsou vypínána dálkově
automaticky při dosažení nastavené
úrovně v odměrce louhu. Pro případ
přeplnění
je
odměrka
opatřena
přepadovým potrubím,kterým přebytečný
louh může přetéci zpět do skladu kapalin.

Kyanid sodný se balí do ocelových sudů s
vložkou s plastovou vložkou nebo bez
vložky nebo do vaků v dřevěných
Skladování
bednách. Sudy jsou hermeticky uzavřeny,
uzávěry jsou zajištěny plombou. Kapalné
kyanidy se dopravují ve vratných obalech.

Rizikové látky jsou skladovány v nádržích
konstruovaných s ohledem na danou
látku,
umístěných
v záchytných
havarijních jímkách, při riziku přeplnění je
realizováno aut.jištění, případně zpětný
Skladování
přepad,
v případě
skladování
kyanovodíku jsou zařízení vybavena
detekcí a signalizací případného úniku.
Vyznačená pracoviště jsou zabezpečena
proti přístupu nepovolaných osob.
Nádrže na skladování rizikových látek a
rizikové prostory výroben jsou umístěny
Skladování
v záchytných nepropustných havarijních
vanách nenapojených na kanalizaci.

Produkty se skladují v uzavřeném skladu
kyanidů v objektu SO 02 v hermeticky
uzavřených obalech samostatně bez
přítomnosti skladových zásob jiných
Skladování
látek. Sklad je vybaven odpovídajícími
prostředky
požární
ochrany
a
zabezpečen proti vniknutí nepovolaných
osob.

Výroba
HCN
i
kyanidů
probíhá
v objektech
účelově
určených
k provozování daných specifických výrob,
Ochrana ŽP
které jsou vybaveny ochrannými systémy
a prostředky, které omezují vliv na ŽP
včetně havarijních stavů.
Používaná technologie je nízkoodpadová,
Odpady
za standardního provozu neprodukuje

Pevné kyanidy se obvykle plní do
ocelových sudů nebo do PP pytlů. Obaly
bývají k přepravě umístěny v bednách z
překližky. Víka sudů se zajistí blokovacím
kruhem a hermeticky se utěsní. K
dopravě pevných kyanidů se používají
jednorázový i vratný obal. Kapalné
kyanidy se vždy dopravují ve vratných
obalech.
Roztoky surovin a produktu jsou v místě
výroby skladovány v ocelových nebo
nerezových ocelových nádržích, nádrže
jsou
zajištěny
nezbytnými
bezpečnostními opatřeními (například
ochrana proti přeplnění, sekundární obal,
záchytná jímka z betonu rezistentního
alkáliím). Skladovací plocha kyanidů je
jasně označena a nepovolaným osobám
není vstup do místností, ve kterých se
skladují kyanidy nebo zpracovávají,
povolen.
Zajišťování dvojité ochranné stěny
přízemních a záchytných jímek snižuje
možnost uvolňování kyanidů do půdy
nebo podzemních vod.
Skladování a balení produktu
minimalizace rizik nehod při skladování
kyanidů. Kyanidy nesmí být skladovány
vedle silných oxidačních činidel (např.
dusičnany,
chlorečnany,
kyselina
dusičná, peroxidy), vody nebo výrobků,
obsahujících vodu. skladování tuhých
kyanidů v zakrytých, oplocených a
uzavřených budovách, včetně :
a. ujištění, že do skladovacích budov
nemohou proniknout žádné dešťové a
povrchové vody
b. vybavení požárních hasících přístrojů
alkalickou
pěnou
ve
skladovacích
budovách pro případ požáru

Odpovídá BAT

Odpovídá BAT

Odpovídá BAT

Odpovídá BAT

Ochrana půdy a přísně uzavřený systém
pro výrobu kyanidů, využití vymezené
oblasti k výrobě, vybavené rozsáhlou
ochranou a požárními systémy.

Odpovídá BAT

minimalizace množství tuhých odpadů
např. použitím vratných obalů pro

Odpovídá BAT
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Předmět
porovnání

Odpadní
vody

Odpadní
vody

Odpadní
vody

Technologické nebo technické
řešení v zařízení

Nejlepší dostupná technika

pevné technologické odpady, minimální přepravu tuhých kyanidů
množství použitých obalů.
K detoxikaci kyanidových zbytků z OV se
Odpadní
vody
jsou
„okyselovány“
používají peroxid vodíku, nebo chemikálie
kyselinou sírovou. Okyselené vody jsou
na bázi chlóru a kyseliny sírové.
stripovány v provozu HCN. Kondenzát ze
Doporučená technologie pro technol. OV
stripovací kolony je využit ve výrobně
a absorpční roztok z absorpce odpadních
HCN, vystripovaná voda je na CHČOV
plynů: úprava pH a oxidační destrukce
upravována roztokem NaOH a zbytkové
peroxidem vodíku. Použitím technologie
kyanidy odstraňovány reakcí s peroxidem
založené na H2O2 se nevytváří soli a
vodíku.
AOX jako vedlejší produkty.
Oplachová voda je recyklována, pokud je
Oplachová voda, obsahující kyanidy, se
to možné, nepoužitelné OV jsou
sbírá uzavřeným potrubním systémem a
zpracovávány na CHČOV, kyanovodík je
skladuje se v nádržích. Oplachová voda
z OV stripován a recyklován ve výrobě
se potom recykluje zpět do procesu
HCN.
Na CHČOV jsou společně zpracovávány
OV z výrob HCN a kyanidů. Na výstupu Pro výrobu kyanidů:
byly evidovány průměrné hodnoty Emise v odpadních vodách (v g/t 100%
kyanidu):
měrných emisí:
+
(+)
N-NH4 614 g/t celk.produkce (HCN + NH4 –N
400 – 2000
kyanidy)
CHSK
800 - 4000
CHSK 405 g/t
-“CN
0,4 - 6
TOC
300 - 1500
CN tox 1,812 g/t
-“-

Odpadní
vody

V procesu je kontaminovaná voda
recyklována, pokud je to možné (matečný
louh z odstředivek, stripování absorpční
vody, vody z oplachů, okyselené vody
z ČOV). OV se zbytkovým obsahem
kontaminantů je zpracována na CHČOV.

Odpadní
vody

S
ohledem
na
přepokládaný
problematický
průběh
případného
biologického čištění (s ohledem na
rozsah objemů čištěných odpadních vod)
jsou
OV
zpracovávány
oxidačním
způsobem na CHČOV.

Odpadní
vody

Technologické odpadní vody v závodě
jsou podle původu a složení vedeny do
příslušného
čistícího
zařízení,
splaškové vody jsou zpracovávány
odděleně
v BČOV,
pouze
nekontaminované vody jsou vypouštěny
přímo do kanalizace. Dešťové vody ze
střechy
výrobny
kyanidů
nejsou

Spotřeba vody
minimalizace spotřeby čerstvé vody
kombinací následujících opatření:
a. opětovné použití filtrátu z filtrace do
krystalizéru
b. opětovné použití čistící vody (např. pro
prací a oplachovací zařízení a tuhé
odpadní materiály) ve výrobním procesu
c. použití systému čištění na místě CIP
(recyklace oplach.vod v uzavř.okruhu)
Chemická oxidace se obvykle využívá v
případech, kdy odpadní vody obsahují
znečišťující látky, které nejsou dobře
biologicky odbouratelné, nebo nejsou
vůbec biologicky odbouratelné (např.
anorganické složky) a mohly by
narušovat biologické nebo fyzikálně
chemické procesy v následné ČOV nebo
by jejich vlastnosti mohly být natolik
nebezpečné, že by nebylo možné je
vypouštět do běžné kanalizace. V
případech, kdy je chemická oxidace
upřednostňována
před
oxidací
biologickou, závisí na místní situaci.
Pokud jsou čištěna jen malá množství
odpadních vod nebo v lokalitě není
dostupné žádné biologické čištění, je
možné doporučit chemickou oxidaci jako
možnost čištění namísto výstavby
centrální biologické ČOV.

Oddělit
systémy
sběru
kontaminovaných
procesních
vod,
domovních
odpadních
vod,
neznečištěných vod
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Porovnání a
zdůvodnění
rozdílů řešení

částečně v souladu
s BREF,
peroxidový způsob
čištění nezaveden

Odpovídá BAT

Hodnoty měrných
emisí v rozmezí
hodnot na BAT.
Srovnání ale
pouze orientační,
na CHČOV nelze
oddělit OV z HCN
a kyanidů.

Odpovídá BAT

Odpovídá BAT

v souladu s BAT
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Předmět
porovnání

Technologické nebo technické
řešení v zařízení

Nejlepší dostupná technika

Porovnání a
zdůvodnění
rozdílů řešení

zaústěny do dešťové kanalizace, jsou
svedeny sběrnými kanály do sběrné
jímky a odtud do CHČOV.

Energie

Průměrná spotřeba páry ve výrobně
kyanidů je cca 2,9 t / t produktu, ve
výrobně HCN cca 4,6 t / t produktu.
Spotřeba včetně otápění, významný podíl
odpadního tepla využit k výrobě páry.

doporučení BREF
na základě
Spotřeba páry se pohybuje mezi 1,3 – 1,5
hodnocení
tunami páry/t 100% kyanidu. Spotřeba el.
kontinuálně
energie je mezi 0,1 – 0,15 MWh/t 100% vedeného procesu
kyanidu.
velkoobjemové
jednotky –
nesrovnatelné

Teplo spalin ve spalovně a odpadní teplo
Minimalizace spotřeby energie recyklací
z výroby HCN jsou využity pro výrobu
tepla
páry.
Kyanovodík a amoniak se odstraňují z
odpadních plynů použitím alkalické
pračky plynů s roztokem NaOH a kyselé
Lutrová voda v procesu louhové absorpce pračky plynů s roztokem H2SO4
Emise,
Roztok, obsahující NaCN, z alkalické
HCN recykluje.
odpadní
Nezreagovaný čpavek je absorbován pračky plynů se recykluje zpět do
v roztoku kyseliny sírové za tvorby výrobního procesu. Velké množství
vody,
technologie roztoku síranu amonného, který je síranu amonného v roztoku vznikajícího
při absorpci čpavku se vyrábí jako
realizován jako vedlejší produkt.
vynucený vedlejší produkt.
Energie

Emise

Emise

Emise

Emise

Emise

Roztok kyanidu se zahušťuje ve vakuové
odparce na krystalickou kaši, která se
odstředí na odstředivce. Sušárna pracuje
za mírného podtlaku. Použitý sušící
vzduch se čistí v prachovém filtru,
průchodem přes TCA pračku. Případné
přestřiky kapaliny za TCA pračkou jsou
zachycovány a odloučeny ve dvojici
vírových odlučovačů za pračkou.
Spalování koncového plynu ve spalovně
(společné zařízení pro HCN i kyanidy):
zpracováván odplyn z výroby HCN i podíl
z výroby kyanidů (odplyny z výroby
kyanidů představují podíl do cca 5%
z celkového objemu spalovaného plynu:
HCN: cca 2,5 g/t HCN+kyanidy
NH3: cca 9,3 g/t HCN+kyanidy
NOx: cca 1993 g/t HCN+kyanidy
TOC: cca 5,5 g/t HCN+kyanidy
Odplyny
z výroby
kyanidů
nezpracovávané termicky:
z různých zdrojových zařízení (odparkavývěvy, sušení, finalizace) – dle výsledků
autorizovaného měření:
emise CN vyj.jako HCN
5,8 – 104 g/t produktu
Součástí monitorovacího systému je
senzorový okruh (senzory HCN, čpavku),
hodnoty ze senzorů jsou průběžně
snímány vyhodnocovány a ukládány do
databází.
Používáno
termické
zpracování
koncového plynu z výroby HCN a
procesů neutralizace a odstřeďování při
výrobě kyanidů – účinnost vyšší než 99%.

Sušící a filtrační kroky se provádí za
přítomnosti mírného vakua. Vzduch, který
je znečištěn HCN a NH3, se vede na
čistění. Nečistoty ve vzduchu se odstraní
vypírkou. Ke snížení NH3 se používá
kyselina sírová. Po sušení se krystaly
oddělí v cyklónech.

Odpovídá BAT

Odpovídá BAT

Odpovídá BAT

obtížně
Emise do ovzduší z výroby kyanidů (v g/t srovnatelné - podíl
objemu odplynu
100% kyanidu):
HCN
0,5 – 2
z kyanidů do cca
5% celkového
NH3
0,7 – 3
spalovaného plynu
NOx
100 – 500
(emise především
VOCs 0 – 0,01
z výroby HCN)
neodpovídá
doporučení BREF
Emise do ovzduší z výroby kyanidů (v g/t
(sušení) – jen část.
100% kyanidu):
srovnatelné
HCN
0,5 – 2
parametry - nejde
NH3
0,7 – 3
o kontinuální
NOx
100 – 500
proces
VOCs 0 – 0,01
vyhodnocovaný
v BREF.
Z důvodů zdraví a bezpečnosti jsou
instalována v provozech monitorovací
zařízení na detekci NH3 a HCN.

Odpovídá BAT

Páry a nezkondenzovatelné plyny musí
být upraveny před vypuštěním do
vzduchu. To se provádí mokrou vypírkou,
spalováním nebo kombinací obojího.

Odpovídá BAT
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Předmět
porovnání

Technologické nebo technické
řešení v zařízení
Účinnost absorbérů cca 98 – 99 %.

Emise

Emise

Nejlepší dostupná technika

Porovnání a
zdůvodnění
rozdílů řešení

Účinnost odstranění v těchto systémech
přesahuje 98 %. Spalování nebo termální
oxidační systémy jsou využívány k
detoxifikaci plynů. Účinnost odstranění v
těchto systémech přesahuje 99 %.

Odpadní plyny z výroby HCN, především
v případě výskytu těkavých organických
Koncové plyny z výroby HCN jsou
sloučenin, se spalují v ohřívači vzduchu,
spalovány v zařízení s hořákem na ZP.
který používá jako palivo ZP. Energie ze
Teplo spalin je využíváno k výrobě páry.
spalování se ve výrobě využívá k ohřevu.

Minimalizace emisí těkavých organických
Odplyny ze sušení kyanidů obsahují
látek ze sušení, např. spalováním
minimum VOC, odplyny zpracovávány
vzduchu , obsahujícího těkavé organické
v TCA pračce, cyklonech a procházejí
látky a opětovné použití energie ze
přes tkaninový filtr.
spalování k sušení krystalů kyanidu.

Odpovídá BAT

BAT se týká
výroby kyanidů,
kde je
zpracováván HCN
získávaný jako
vedlejší produkt
z výroby
akrylonitrilu

Minimalizace emisí obsažených v párách
a
nezkondezovatelných
plynech,
Odpadní plyny z neutralizace výroby vzniklých při neutralizaci/krystalizaci,
kyanidů jsou vedeny přes louhovou dosažení účinnosti odstranění přes 98 %
pračku do spalovny koncových plynů.
Emise
použitím jedné z následujících technik Odpovídá BAT
Termicky se zpracovávají i koncové plyny (kapitola 6.5.3.5):
z výroby HCN.
a. praní plynů
b. spalování
c. tepelný oxidační systém.
Výroba je zajištěna v rizikových uzlech
automatickými
monitorovacími
a
regulačními prvky, kterými je realizován použití počítačového systému kontroly
Shoda s BAT
Management
systém automatických “blokád“.
provozu zařízení.
Monitorovací systém je napojen na
počítačovou síť společnosti.
Aplikace mezinárodního kodexu řízení doporučení BREF
Management V závodě není aplikován systém ICMC.
kyanidů (ICMC)
nezavedeno
v souladu s
Management Provozovatel je certifikován pro systém Doporučení pracovat pod sofistikovaným
řízení jakosti podle ISO řady 9000
systémem řízení jakosti
obecným BAT

Následující opatření jsou projednaná s oznamovatelem a projektantem záměru a
oznamovatelem jsou chápána jako opatření, která jsou součástí záměru a s jejichž
naplněním se automaticky počítá a budou realizována.
Lze předpokládat, že v průběhu stavby bude docházet k zásahům do terénu a dalším
stavebním pracím, při kterých budou zvýšené emise prašných částic. Proto je nutné
provést všechna možná opatření na snížení prašnosti. Případnou sekundární
prašnost lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou v zásadách
organizace výstavby respektována následující doporučení:
dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především
v průběhu zemních prací
zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány
celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu
v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno
skrápění příslušných stavebních ploch
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Zásady organizace výstavby budou respektovat ve vztahu k odpadům vznikajícím
v etapě výstavby následující opatření:
•

•
•

•

budou specifikovány prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných
ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby
uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených
prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství
budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný
způsob využití respektive odstranění
dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich
odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy
s dodavatelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve
nabídnout k využití
ke kolaudačnímu řízení předloží oznamovatel specifikaci druhů a množství odpadů z
výstavby a doklady o způsobu jejich využití, resp. odstranění

Ve vztahu k vlivům na ovzduší budou v další přípravě záměru a jeho provozu
respektována následující opatření:
příslušnému úřadu bude předložena žádost o změnu IP související s navýšením výroby
kyanovodíku a alkalických kyanidů
při výrobě kyanovodíku a alkalických kyanidů budou dodržovány emisní limity, stanovené
pro jednotlivé stacionární zdroje stávajícím integrovaným povolením
při zkušebním provozu (v rámci garančního testu) bude provedeno měření emisí všech
uvedených stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a tím bude prokázáno plnění
emisních limitů i při maximální projektované kapacitě

Ve vztahu k vlivům na povrchové vody bude oznamovatel pro další projektovou
přípravu a provoz záměru respektovat následující opatření:
bude aktualizován a příslušnému vodoprávnímu úřadu předložen ke schválení
„Vodohospodářský havarijní plán“, který bude zpracován v souladu s vyhláškou č.
450/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.
při zkušebním provozu (v rámci garančního testu) bude prokázáno plnění kvantitativních
ukazatelů pro provoz CHČOV a kvalitativních ukazatelů na odtoku z areálu stanovených
stávajícím integrovaným povolením a tím bude i prokázána funkčnost CHČOV i při
maximální projektované kapacitě

V rámci další projektové přípravy záměru oznamovatel bude realizovat následující
opatření:
bude provedena
kyanidů

aktualizace pracovních instrukcí pro výrobnu HCN a alkalických
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení výstavby
Dokončení výstavby
Zahájení provozu

10/2017
11/2018
12/2018

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Město Kolín, Středočeský kraj.
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odstavec 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Oznamovatel předloží na Krajský úřad Středočeského kraje – OŽPZ žádost o změnu
integrovaného povolení.
Oznamovatel požádá příslušný stavební úřad o vydání stavebního povolení.
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Realizací záměru budou dotčeny dále uvedené pozemky nacházející se v areálu LZD
a ve vlastnictví LZD, v katastrálním území Kolín. Dle výpisu z katastru nemovitostí se
jedná o následující pozemky:
Číslo parcely Druh pozemku
6475/2
Zastavěná plocha a nádvoří
6470
Zastavěná plocha a nádvoří

Využití
Výrobna kyanovodíku
Výrobna kyanidů

Realizace záměru nevyžaduje zábor pozemků vedených v kategorii ZPF nebo
PUPFL.
Chráněná území a ochranná pásma
Zvláště chráněná území
Záměr nezasahuje do zvláště chráněných území přírody ve smyslu kategorií dle § 14
zákona č. 114/1992 Sb. Není ani v kontaktu s některou z evropsky významných
lokalit ve smyslu § 45 a – c zákona č. 218/2004 Sb., která byla zahrnuta do
národního seznamu těchto lokalit podle § 45a (v aktuální podobě národního
seznamu dle nařízení vlády č. 371/2009 Sb.) nebo vymezených ptačích oblastí podle
§ 45e tohoto zákona. Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje č.j.
167839/2016/KUSK ze dne 22.11.2016 je uvedeno v Příloze č.1 dokumentace.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany
památek, případně chráněném území podle horního zákona.
Obecně chráněné přírodní prvky
Záměr se nenachází v územní kolizi ani v kontaktu s obecně chráněnými přírodními
prvky (např. skladebné prvky ÚSES nebo významnými krajinnými prvky "ze zákona“),
území není registrovaným VKP podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Zpracovatelům dokumentace není známa situace, že by v zájmovém území záměru
byla nějaká část přírody registrována jako VKP podle § 6 platného znění zákona o
ochraně přírody a krajiny.
Ochranná pásma
Záměr není v územním kontaktu ani v kolizi s ochrannými pásmy zvláště chráněných
území přírody (50 m „ze zákona“), ani s ochrannými pásmy lesních porostů.
Posuzovaná lokalita nespadá do žádného ochranného pásma vodních zdrojů ani do
CHOPAV.
Ochranná pásma dotčených inženýrských sítí budou specifikována v projektové
dokumentaci pro územní řízení.
V dalším textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí:
Ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
U venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení
35 kV až 110 kV
110 kV až 220 kV

7m
2m
1m
12 m
15 m
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220 kV až 400 kV
20 m
nad 400 kV
30 m
závěsné kabelové vedení 110 kV
2m
zařízení vlastní TELECOM, sítě držitele licence 1 m

u podzemního vedení:
do 110 kV
nad 110 kV

1 m od krajního kabelu oboustranně
3 m od krajního kabelu oboustranně

u elektrických stanic
u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od oplocení nebo od vnějšího
líce obvodového zdiva,
u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň
nízkého napětí - 7 m,
u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV
na úroveň nízkého napětí - 2 m,
u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění
u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na
oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice.

Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném
území obce - 1 m na obě strany od půdorysu,
u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu
u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení
u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem 274/01
Sb. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce
stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m,
u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m

Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná
území a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky
50 m a ve vzdálenosti:
100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo od
osy větvě jejich křižovatek
50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních
komunikací I. třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace II.
třídy

B.II.2. Voda
Výstavba

Spotřeba vody v etapě výstavby bude upřesněna v prováděcích projektech stavby,
technické řešení výstavby záměru nevyžaduje významnou spotřebu vody. Potřebné
množství vody lze odebírat ze stávajících rozvodů LZD.
Stávající stav

LZD a.s. odebírá pitnou vodu z veřejného vodovodního řadu na základě smlouvy
s provozovatelem vodovodu – VaK Kolín, přes odběrné místo, kde je odběr vody
měřen vodoměrem. V roce 2015 byla celková spotřeba pitné vody v LZD 26 853 m3.
Stávající výrobna HCN a výrobna alkalických kyanidů se na této spotřebě podílí
nevýznamně – cca 1 200 m3/rok.
Pro technologickou potřebu vody se v LZD používá labská voda. Podmínky odběru
povrchové vody jsou pro celý závod souhrnně stanoveny v IP k provozu zařízení
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„Výroba difenylguanidinu (DPG)“ které vydal KÚ Středočeského kraje dne 4.10.2007
pod č.j. 19391/2006/KUSK OŽP/Tr. Dle platného znění tohoto IP se povoluje odběr
povrchové vody z levého břehu Labe, říční kilometr 922,354 ČHO 1-04-01-044
v množství: průměr 48 l/s, max. 56 l/s, max. 150 000 m3/měsíc, max. 1 500 000
m3/rok. Skutečný odběr povrchové vody z Labe v roce 2015 byl 557 914 m3/rok.
Stávající výroba HCN a výrobna alkalických kyanidů v objektech SO 01 a SO 02 se
na této spotřebě podílí nevýznamně – cca 5 000 m3/rok (jedná se zejména o oplachy
a proplachy strojního zařízení při odstavování zařízení).
Nedílnou součástí výroby kyanovodíku je i spalovna koncových plynů spojená
s výrobou páry a tudíž i příprava napájecí vody. Spotřeba napájecí vody v roce 2015
byla cca 180 000 m3, tj. spotřeba labské vody pro výrobu napájecí vody byla cca
270 000 m3.
Další nedílnou součástí výroby kyanovodíku a výroby kyanidů je chlazení určených
aparátů cirkulačním okruhem chladící vody. Přes výrobu kyanovodíku v roce 2015
cirkulovalo cca 915 000 m3 a přes výrobu kyanidů cirkulovalo cca 3 780 000 m3
chladící vody. Při předpokládaném odparu a odluhu z chladících věží ve výši 2%
z cirkulovaného množství bylo nutné do chladícího okruhu dodat cca 95 000 m3
labské vody.
Celková stávající spotřeba labské vody pro výrobu kyanovodíku a kyanidů v roce
2015 byla 270 000 + 95 000 + 5 000 = 370 000 m3/rok.
Hodnocený záměr

Spotřeba pitné vody pro sociální účely se nezmění. Záměr není spojen s vytvářením
nových pracovních míst. Výrobnu HCN a kyanidů bude zajišťovat stejný počet
pracovníků jako dosud, případně budou převedeni z jiných výrob v rámci LZD a.s.
Ve spotřebě labské vody pro oplachy a proplachy strojního zařízení nedojde
k významnějším změnám. Pro cílový stav se předpokládá spotřeba přibližně na
stávající úrovni, tj. 5 000 m3/rok.
Při zvýšení výroby kyanovodíku v cílovém stavu o cca 84 % oproti skutečnosti roku
2015 dojde přibližně i k 84 % nárůstu výroby páry na spalovně koncových plynů a
tudíž i ke spotřebě napájecí vody o cca 150 000 m3/rok. Pro zajištění tohoto množství
napájecí vody bude nutno upravit cca 225 000 m3/rok labské vody.
Obdobně dojde k nárůstu cirkulační chladící vody o cca 2 800 000 m3/rok a tím i
k navýšení spotřeby labské vody pro doplňování cirkulačního okruhu chladící vody o
cca 56 000 m3/rok.
Při dosažení maximální výrobní kapacity výroby HCN a alkalických kyanidů se
předpokládá maximální navýšení odběru labské vody ve výši cca 280 000 m3/rok.
Jak je z výše uvedené hodnoty povoleného odběru dle IP a skutečného odběru
v roce 2015 zřejmé, nevyžaduje provoz hodnoceného záměru v cílovém stavu
navýšení hodnoty povoleného odběru povrchové vody.
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba

Pro výstavbu hodnoceného záměru se předpokládá použití běžných stavebních
surovin, materiálů a výrobků, jako je písek, štěrk, cement, vápno, beton, malta, zdící
materiály, panely, ocelové profily a konstrukce, izolační materiály, elektroinstalační
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materiál a výrobky apod. Upřesnění sortimentu a množství jednotlivých druhů bude
provedeno v prováděcích projektech stavby. Způsob dodávek a výstavby jednotlivých
stavebních objektů bude upřesněn v dokumentaci pro provedení stavby po
dokončení výběru dodavatele stavby. Vzhledem k malému rozsahu stavebních prací
a technologického zařízení, neovlivňuje absence těchto údajů závěry dokumentace
v části posuzování vlivů výstavby na životní prostředí.
Stávající stav

Stávající bilance surovin a energií pro výrobu HCN a kyanidů na základě údajů
z provozní evidence oznamovatele za rok 2015 je uvedena v následujících
tabulkách.
Výroba HCN

V roce 2015 bylo vyrobeno 9 201,85 tun kyanovodíku. Skutečná spotřeba surovin a
energií pro tuto výrobu je uvedena v tabulce:
Surovina/energie
Čpavek kapalný
Zemní plyn
Kyselina sírová 100%
Kyselina fosforečná
Louh síranu amonného
Elektřina
Pára spotřeba
Pára výroba
Voda napájecí
Chlad
Voda cirkulační (chladící)

Jednotka
tuna
3
tis. m
tuna
tuna
tuna
MWh
GJ
GJ
3
m
GJ
3
tis. m

Spotřeba 2015
9 522
11 285
4 433
20
-19 416
2 518
119 624
-366 974
178 546
89 258
915

Pozn.: Louh síranu amonného je vedlejší produkt výroby HCN, pára se vyrábí na
spalovně koncových plynů, proto znaménko -.
Výroba kyanidů

V roce 2015 bylo vyrobeno 15 119 tun alkalických kyanidů. Skutečná spotřeba
surovin a energií pro tuto výrobu je uvedena v tabulce:
Surovina/energie
Hydroxid sodný tekutý 100%
Kyanovodík
Zemní plyn
Dusík
Elektřina
Pára
Chlad
Voda cirkulační (chladící)

Jednotka
tuna
tuna
3
m
tuna
MWh
GJ
GJ
3
tis. m

Spotřeba 2015
12 851
8 663
151 190
91
1 512
128 512
15 119
3 780

Hodnocený záměr
Výroba HCN

Spotřeba surovin a energií pro výrobu HCN pro maximální projektovanou kapacitu
17 500 tun/rok (stanovená dle současně platné THN) a maximální nárůst spotřeby
jednotlivých surovin a energií je uveden v tabulce:
Surovina/energie
Čpavek kapalný
Zemní plyn
Kyselina sírová 100%

Jednotka Spotřeba 2015
tuna
9 522
3
tis. m
11 285
tuna
4 433
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Nárůst spotřeby
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12 077
5 192
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Surovina/energie
Kyselina fosforečná
Louh síranu amonného
Elektřina
Pára spotřeba
Pára výroba
Voda napájecí
Chlad
Voda cirkulační (chladící)

Jednotka Spotřeba 2015
tuna
20
tuna
-19 416
MWh
2 518
GJ
119 624
GJ
-366 974
3
m
178 546
GJ
89 258
3
tis. m
915

Spotřeba cílový stav
53
-40 250
7 000
227 500
-700 000
350 000
169 750
1 750

Nárůst spotřeby
33
-20 834
4 482
107 876
-333 026
171 454
80 492
835

Pozn.: Louh síranu amonného je vedlejší produkt výroby HCN, pára se vyrábí na spalovně
koncových plynů, proto znaménko -.
Výroba kyanidů

Spotřeba surovin a energií pro výrobu alkalických kyanidů pro maximální
projektovanou kapacitu 23 000 tun/rok (stanovená dle současně platné THN) a
maximální nárůst spotřeby jednotlivých surovin a energií je uveden v tabulce:
Surovina/energie
Hydroxid sodný tekutý 100%
Kyanovodík
Zemní plyn
Dusík
Elektřina
Pára
Chlad
Voda cirkulační (chladící)

Jednotka
tuna
tuna
3
m
tuna
MWh
GJ
GJ
3
tis. m

Spotřeba 2015 Spotřeba cílový stav
12 851
19 550
8 663
13 179
151 190
230 000
91
138
1 512
2 300
128 512
195 500
15 119
23 000
3 780
5 750

Nárůst spotřeby
6 699
4 515
78 810
47
788
66 988
7 881
1 970

Realizací hodnoceného záměru nedochází k rozšíření sortimentu vstupních surovin
ani sortimentu výrobků. Jednotlivé suroviny a výrobky budou skladovány ve
stávajících zásobnících nebo skladech. V SO 02 se zvýší skladovací kapacita pro
kyanidy a pomocný materiál. Bezpečnostní list čpavku jako hlavní suroviny pro
výrobu kyanovodíku a bezpečnostní listy výrobků – kyanovodíku a kyanidu sodného
jsou uvedeny v Příloze č.3 předkládané dokumentace. Bezpečnostní listy ostatních
surovin a výrobků (kyselina sírová, kyselina fosforečná, hydroxid sodný, kyanid
draselný) jsou běžně dostupné na internetu a v případě potřeby jsou k dispozici u
oznamovatele.
Dle sdělení oznamovatele mají stávající přípojky elektrické energie a zemního plynu
dostatečnou kapacitu pro pokrytí uvedeného nárůstu spotřeby. Obdobně
dostatečnou kapacitu má i cirkulační solankový okruh a úpravna vody pro přípravu
napájecí vody. Cirkulační okruh chladící vody bude rekonstruován v rámci projektu
„Modernizace chlazení recirkulační vody“
Při výrobě HCN vzniká jako vedlejší výrobek louh síranu amonného, který bude i
nadále zpracováván v plné výši při výrobě hnojiva SAM.
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Výstavba

Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které
budou způsobeny stavební činností. Dle sdělení oznamovatele lze část nezávadné
výkopové zeminy využít při terénních úpravách v areálu LZD a nebude tudíž
odvážena mimo areál. Vzhledem k intenzitě stávající dopravní obslužnosti areálu
LZD a intenzitě dopravy na navazující silnici I/38 lze dopravní nároky ve fázi výstavby
označit za malé a nevýznamné.
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Stávající stav
Osobní doprava

Z hlediska osobní automobilové dopravy se na parkovišti náležející výrobnímu
závodu na základě provedeného orientačního sčítání realizuje celkem cca 280
pohybů osobních automobilů za 24 hodin, z toho 76 pohybů v době 22.00 – 06.00
hod. (v každé ze dvou nočních hodin 38 pohybů). Dle podkladů oznamovatele jsou
pohyby realizovány ze 70% ve směru od města, ze 30% ve směru od obchvatu.
Nákladní doprava

Nákladní doprava v LZD a.s. se skládá ze železniční a silniční dopravy.
Železniční doprava

Areál LZD je napojen železniční vlečkou z hlavního nádraží Kolín. Dle sdělení
oznamovatele je provoz na železniční vlečce pravidelný - 1 x denně. Počet vagonů
resp. cisteren je proměnný podle aktuálních požadavků na dodávky surovin a
expedici výrobků.
Silniční doprava

I přes zprovoznění obchvatu Kolína se veškerá nákladní doprava související se
zásobováním a odvozem výrobků rozděluje téměř rovnoměrně jak ve směru na
obchvat, tak i dále po komunikaci Havlíčkova směrem ke kruhovému objezdu.
Dle evidence dopravy na vrátnici LZD byly v roce 2014 (v době zpracování předchozí
dokumentace EIA pro intenzifikaci kyanovodíku a kyanidů) denní příjezdy nákladních
vozidel následující:
2014
27.1.
31.1.
3.2.
4.2.
7.2.
10.2.
Celkem
průměr

Suroviny , výrobky
18
18
14
11
20
14
95
15,8

Odpady
2
5
0
1
0
3
11
1,8

Stavební činnost
6
3
5
9
4
6
33
5,5

Dle evidence dopravy na vrátnici LZD z října 2016 jsou denní příjezdy nákladních
vozidel následující:
2016
20.10..
21.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
Celkem
průměr

Suroviny , výrobky
8
20
20
17
22
13
100
16,7

Cisterny SAM
7
4
9
7
8
6
41
6,8

Odpady
1
4
2
1
3
11
1,8

Stavební činnost
1
1
1
10
13
2,2

Stávající navýšení dopravní obslužnosti oproti roku 2014 dobře koresponduje
s částečným navýšením výroby kyanovodíku a kyanidů a zahájením výroby SAM. Na
žádné z výše uvedených výrob však nebylo dosaženo projektovaných ročních
cílových kapacit výroby.
Převážná část pohybů TNA se uskuteční v denní době od 6 do 18 hodin.

47

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí podle § 6, odst.5. a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Intenzifikace výroby kyanovodíku a alkalických kyanidů II

Hodnocený záměr
Osobní doprava

Pohyby osobních automobilů se nemění. S intenzifikacemi výrob není předpokládán
nárůst pracovních sil. Z hlediska osobní automobilové dopravy se na parkovišti
náležející výrobnímu závodu na základě provedeného orientačního sčítání realizuje
celkem cca 280 pohybů osobních automobilů za 24 hodin, z toho 76 pohybů v době
22.00 – 06.00 hod. (v každé ze dvou nočních hodin 38 pohybů). Dle podkladů
oznamovatele jsou pohyby realizovány ze 70% ve směru od města, že 30% ve
směru od obchvatu.
Nákladní doprava
Výroba HCN

Pro výrobu HCN se dováží čpavek, kyselina sírová a kyselina fosforečná. Veškerý
vyrobený HCN se používá jako vstupní surovina pro další výroby v areálu LZD. Louh
síranu amonného se používá pro výrobu hnojiva SAM a jeho expedice je tak
zohledněna v bilanci dopravy hnojiva SAM.
Výroba kyanidů

Pro výrobu kyanidů se dováží pouze kapalný louh sodný nebo draselný a expeduje
výrobek – kyanid sodný nebo draselný.
Nárůsty spotřeby jednotlivých surovin a produkce výrobků po realizaci záměru oproti
roku 2015 v tun/rok a s tím spojené nároky na železniční nebo silniční dopravu jsou
sumárně vyčísleny v následující tabulce:
Surovina - výrobek

Čpavek
Kyselina sírová
Kyselina fosforečná
Hydroxid sodný (draselný)
Kyanidy
CELKEM

Množství
tun/rok
9 203
5 192
33
6 699
7 881
29 008

Podíl dopravy
v%
ŽD
SD
100
0
100
0
100
0
75
25
50
50
-

Hmotnost t/jednotku
ŽD
45
50
50
55
20
-

SD
24
20
-

Počet jednotek
za rok
ŽD
SD
205
104
1
183
140
198
198
691
338

Poznámka: Hydroxid sodný (draselný) se dováží jako cca 50 % roztok. Dovezené množství
tak je cca dvojnásobné oproti uváděné spotřebě, která je vyjádřena jako 100 % hydroxid.

Nárůst spotřeby ostatních surovin a přípravků pro provoz čistíren odpadních vod a
údržbu strojního zařízení je z hlediska množství zcela nevýznamný a proto není
v bilanci dopravy uvažován.
V rámci hodnoceného záměru výroby kyanovodíku a alkalických kyanidů představuje
provoz hodnoceného záměru při dosažení cílové kapacity oproti stávajícímu stavu
nárůst železniční dopravy v počtu 691 vozových jednotek/rok a nárůst silniční
dopravy v počtu jízd 338 nákladních vozidel/rok. Z hlediska denních pohybů se jedná
o přistavení a odvoz dvou železničních jednotek denně, což bude zajišťovat stávající
provoz na železniční vlečce. Z hlediska silniční dopravy se bude jednat v průměru
maximálně o 4 pohyby nákladních vozidel denně.
Vzhledem k tomu, že v roce 2016 nedosahují výrobny SAM, kyanovodíku a
alkalických kyanidů projektovaných cílových kapacit je bilance dopraní obslužnosti pro
cílový stav stanovena jako součet dopravní obslužnosti v roce 2014 a
předpokládaného navýšení dopravy z nových staveb (realizovaných nebo
připravovaných) při dosažení cílových kapacit, tak jak bylo uvedeno v příslušných
dokumentacích EIA pro tyto stavby.
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Maximální denní intenzitu nákladní automobilové dopravy lze tedy v cílovém stavu
bilancovat následovně:
Dopravní obslužnost 2014
..........................................................36 pohybů TNA
Intenzifikace výroby HCN a alkalických kyanidů.I.............................. 2 pohyby TNA
Výroba SAM..................................................................................... 30 pohybů TNA
Intenzifikace DPG………………………………………………………….2 pohyby TNA
Intenzifikace EDN………………………………………………………….4 pohyby TNA
Intenzifikace výroby HCN a alkalických kyanidů.II.............................. 4 pohyby TNA
CELKEM........................................................................................... 78 pohybů TNA
Taktéž ve výhledu je uvažováno s rovnoměrným rozdělením vyvolané dopravy jak na
nový obchvat, tak směrem ke kruhovému objezdu.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výstavba
Bodové zdroje

Bodové zdroje znečišťování ovzduší v etapě výstavby nevzniknou.
Liniové zdroje

Liniové zdroje znečišťování ovzduší mohou být představovány provozem nákladní
techniky při provádění zemních prací a při návozu stavebního materiálu a
technologického zařízení. Předpokládá se, že většina vytěžené zeminy bude využita
v rámci areálu LZD. Vzhledem k uvedenému rozsahu výstavby se bude jednat pouze
o krátkodobé zvýšení provozu na okolních komunikacích, které ve vztahu k běžnému
provozu LZD a intenzitě dopravy na silnici I/38 je zcela zanedbatelné. Odhad
přepravních tras nákladních automobilů v této fázi výstavby by byl spekulativní.
Odhad emisí z liniových zdrojů v etapě výstavby nelze spolehlivě predikovat, protože
není znám dodavatel stavby, použitá technika apod. Vzhledem k nevýznamným
nárokům na bilance přepravované zeminy a stavebních materiálů lze liniové zdroje
znečišťování ovzduší v etapě výstavby označit za nevýznamné.
Plošné zdroje

Za dočasný plošný zdroj znečišťování ovzduší je možné považovat vlastní prostor
staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti. Doporučení zpracovatelů
dokumentace k minimalizaci sekundární prašnosti jsou uvedena v dalších částech
dokumentace.
Provoz

V rozptylové studii jsou řešeny následující varianty:
Varianta 1: stávající stav - synergické vlivy
Jak je zřejmé z provedené analýzy stávajícího a cílového stavu jsou v rámci této
varianty hodnoceny synergické vlivy emisí ∑HCN+CN- a NOx z výrobny HCN, emisí
∑HCN+CN- z výrobny alkalických kyanidů a emisí HCN a TZL z výrobny DPG. Dále
jsou ve výpočtu zohledněny i charakteristické emise (NOx, CO, PM10, PM2,5, benzen
a benzo(a)pyren) z osobní a nákladní (silniční i železniční) dopravy. Hmotnostní toky
jednotlivých znečišťujících látek z dopravy odpovídají průměrné intenzitě dopravy
v LZD a.s. v roce 2016. Hmotnostní toky jednotlivých znečišťujících látek z bodových
zdrojů odpovídají průměrným hodnotám za období 2011 – 2015 (v souladu s údaji o
imisním pozadí).
Varianta 2: cílový stav - synergické vlivy
Ve variantě cílového stavu jsou hodnoceny stejné znečišťující látky jako ve variantě
stávajícího stavu. Navýšením výroby HCN, alkalických kyanidů a DPG nedochází
k emisím nových druhů znečišťujících látek.
Hmotnostní toky znečišťujících látek z jednotlivých bodových stacionárních zdrojů
korespondují se stavem, kdy bude dosaženo maximálních výrobních kapacit, tj.
výrobna kyanovodíku 17 500 tun/rok, výrobna kyanidů 23 000 tun/rok a výrobna DPG
4 050 tun/rok.
Obdobně intenzita nákladní dopravy (a z ní vypočtené emise) v cílovém stavu
zohledňuje potřebné navýšení intenzity dopravy pro zvýšený dovoz surovin a
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materiálů a expedici výrobků z těchto výroben. V bilanci dopravy v cílovém stavu je
dále uvažováno i s provozem výrobny SAM na projektovaný výkon.
Intenzita osobní dopravy se významným způsobem nezmění. Nepředpokládá se
nárůst pracovních míst ani výstavba dalších stání pro parkování osobních
automobilů.
Liniové a plošné zdroje
Použité emisní faktory pro liniové zdroje

Program MEFA 13 navazuje na freewarovou verzi programu na výpočet emisních
faktorů (MEFA 06). V roce 2012 byl program aktualizován v rámci projektu č.
TA01020491 - „Vývoj aplikačního prostředí pro implementaci aktualizace metodiky
MEFA“, který finančně podpořila Technologická agentura České republiky z
programu Alfa. Výchozí verze modelu MEFA umožňovala provádět výpočty pouze
pro emise z běžného provozu automobilů na komunikaci (tzv. „teplé emise“), a to
pouze pro výfukové emise. Výstupy metodických projektů řešených v minulých letech
obsahují komplexní výpočetní postupy pro dosud nesledované složky emisí. V rámci
aktualizace programu MEFA byly do programového kódu vneseny příslušné
matematické vztahy, byly vytvořeny obslužné procedury, kontrolní mechanismy a
cykly pro sumarizaci výsledků. Pro obsluhu nových funkcí byly do uživatelského
rozhraní přidány ovládací prvky a nové dialogy umožňující uživatelská nastavení
potřebných parametrů.
Aktualizovaný program tak dokáže hodnotit nejen emise z běžného provozu, ale
zahrnuje nově i vyčíslení nárůstu emisí při studených startech vozidel, zohledněny
byly emise z otěru brzd a pneumatik, z resuspenze prachu ležícího na vozovce a
samostatně i emise spojené s průjezdem automobilů křižovatkou.
Dále bylo do programu MEFA zahrnuto zohlednění vytížení nákladních vozidel a
rozšířeny počítané látky o částice frakce PM2,5 a benzo[a]pyren. Z hlediska obsluhy
byla přidána podpora vstupních souborů ve formátu sešitu MS Excel a podpora
členění intenzit podle sčítání dopravy ŘSD 2010. Také byly provedeny drobné úpravy
uživatelského rozhraní.
Vzhledem k postupujícímu technickému vývoji vozidel byla také zahrnuta podpora
automobilů splňujících emisní předpisy EURO 5 a EURO 6 a emise z těžkých
nákladních vozidel jsou vyhodnocovány odděleně pro střední a těžká nákladní
vozidla, pokaždé bez a s přívěsem.
Přehled hlavních novinek ve verzi 13:
zohlednění vozidel EURO 5 a EURO 6
zahrnutí lehkých nákladních vozidel spalujících benzín
aktualizace prognózy vozového parku do roku 2040
zpřesnění výpočtu emisí z těžkých nákladních vozidel
víceemise ze studených startů vozidel
emise z resuspenze prachových částic na vozovce (sekundární prašnost z dopravy) včetně
implementace klimatických dat
emise z otěrů pneumatik a brzd
zohlednění vytížení nákladních vozidel
emise z průjezdu křižovatkou
výpočet emisí PM2,5 a benzo[a]pyrenu, včetně otěrů a resuspenze
podpora formátu MS Excel u vstupních souborů
podpora členění dle celostátního sčítání ŘSD ČR 2010
uložení log souboru s průběhem výpočtu
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Hlavní funkce programu MEFA 13
Hlavní funkcí programu MEFA 13 je výpočet emisí z dopravy. Program vyčísluje jak
emise z běžného provozu, tak víceemise, vznikající při startu studených motorů,
zahrnuje též otěry brzd a pneumatik a resuspenzi prachových částic z vozovky.
Samostatně jsou vyčísleny emise z průjezdu vozidel křižovatkou.
Emise jsou vyčíslovány buď pro jednotlivá vozidla nebo pro definované úseky
silničních komunikací nebo ramena křižovatek. Výstupy jsou buď interaktivně
zobrazovány v příslušném okně, nebo je při databázovém výpočtu ze vstupních
údajů generován výstupní soubor, který obsahuje hodnoty emisí (vyjádřené v g/s) pro
uživatelem vybrané látky.
Program vyčísluje emise odděleně pro:
vozidla jednotlivých kategorií - osobní (OA), lehká nákladní (NL), těžká nákladní (NT - v
členění dle celostátního sčítání dopravy ŘSD 2010 na SN, SNP, TN, TNP a NSN) a
autobusy (BUS)
vozidla dle používaného paliva - benzin, motorová nafta, LPG a stlačený zemní plyn
(CNG)
a emisních předpisů EURO do EURO 6.

Uživatel má možnost definice vlastní skladby vozového parku nebo může využít
vestavěných schémat, která vycházejí z průzkumů automobilové dopravy.
V rámci předkládaného záměru byly pro výpočet emisí z liniových zdrojů zadány do
programu MEFA následující vstupy pro Variantu 1 - výpočet k roku 2016:
komunikace
délka (m) sklon (%) rychlost (km/hod) plynulost
Vjezd do areálu
260
0
15
3
Úsek 1- Havlíčkova směr centrum
1420
0
50
3
Úsek 2- Havlíčkova směr obchvat
730
0
50
3

intenzita dopravy
(OA)
0
196
84

intenzita dopravy
(TNA)
52
26
26

V rámci předkládaného záměru byly pro výpočet emisí z parkoviště zadány do
programu MEFA následující vstupy pro Variantu 1 - výpočet k roku 2016:
Parkoviště OA
TNA v areálu

délka (m) sklon (%) rychlost (km/hod) plynulost počet jízd (OA)/den
100
0
15
5
280
260
0
15
5
0

počet jízd (TNA)/den
0
52

V rámci předkládaného záměru byly pro výpočet emisí z liniových zdrojů zadány do
programu MEFA následující vstupy pro Variantu 2 - výpočet k roku 2019:
komunikace
délka (m) sklon (%) rychlost (km/hod) plynulost
Vjezd do areálu
260
0
15
3
Úsek 1- Havlíčkova směr centrum
1420
0
50
3
Úsek 2- Havlíčkova směr obchvat
730
0
50
3

intenzita dopravy
(OA)
0
196
84

intenzita dopravy
(TNA)
78
39
39

V rámci předkládaného záměru byly pro výpočet emisí z parkoviště zadány do
programu MEFA následující vstupy pro Variantu 2 - výpočet k roku 2019:
Parkoviště OA
TNA v areálu

délka (m) sklon (%) rychlost (km/hod) plynulost počet jízd (OA)/den
100
0
15
5
280
260
0
15
5
0

počet jízd (TNA)/den
0
78

Emisní faktory pro provoz vlečky

Pro provoz železniční vlečky byly použity následující emisní faktory:
(g/km)
NOx
16,3

CO
12,7
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Zdroj.: Doprava a životní prostředí – Publikace grantu Ministerstva dopravy ČR číslo
1F84C/096/520, doc. Ing.et Ing. Antonín Peltrám, CSc. a kol., Institut pro Evropskou integraci,
Praha 2009

Z hlediska bilance emisí uvedeným variantám odpovídají následující vstupy do
výpočtu:
Stávající stav – Varianta 1 v rozptylové studii
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Výroba kyanovodíku

Jediným stacionárním bodovým zdrojem znečišťování ovzduší z výroby HCN je
spalovna koncových plynů. Tento zdroj je označen jako zdroj 101, výduch 101.
Jedná se o odvod spalin ze spalovny koncových plynů, kde jsou termicky oxidovány
odpadní plyny z výroby HCN, alkalických kyanidů a výroby EDN. Do spalovny jsou
zavedeny:
♦ Tzv. koncový plyn vystupující z absorpční kolony C 104 ve výrobě HCN
♦ Odsávání odstředivek z výroby alkalických kyanidů
♦ Odsávání z výrobny EDN

Dle platného IP jsou pro tento zdroj znečišťování ovzduší stanoveny tyto emisní limity:
Zdroj 101 – výroba HCN
Výduch 101 – spalovna koncových plynů
ukazatel
Emisní limit Poznámka
3
NOx
500 mg/m
Při hmotnostním toku emisí vyšším než 5 kg/hod
3
ΣHCN + kyanidy
5 mg/m
Při hmotnostním toku emisí vyšším než 50 g/hod

Emisní limity jsou vztaženy na koncentraci příslušné látky ve vlhkém plynu za
normálních podmínek.
Autorizované měření emisí z tohoto zdroje se provádí dle IP s četností 1 x rok.
Výsledky autorizovaných měření za roky 2011 – 2015 (pro stanovení pětiletého
průměru) jsou uvedeny v tabulce:
Zdroj 101 – výroba HCN
Výduch 101 – spalovna koncových plynů
Ukazatel
jednotka
Datum měření
13.9.2011
Číslo protokolu
306c/2011
3
NOx – hmotnostní koncentrace mg/m
251
NOx – hmotnostní tok
g/hod
1 620
NOx – hmotnostní tok
kg/rok
13 250
3
ΣHCN+CN
–
hmot. mg/m
0,097
koncentrace
ΣHCN+CN –hmot. tok
g/hod
0,6
ΣHCN+CN – hmot. tok
kg/rok
4,9
3
Množství spalin
m /hod
6 453
0
Teplota spalin
C
215
Fond provozní doby
hod/rok
8 179
2
Plocha výduchu
m
Výška výduchu
m
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17.8.2012
302/2012
273
2 119
16 537
0,085
0,7
5,2
7 766
218
7 804

25.9.2013
278/2013
279
2 148
17 882
0,028
0,2
1,7
7 706
215
8 179
0,5
42

24.11.2014
318/2014
279
4 242
34 262
0,008
0,13
1,1
15 220
171
8 077
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Zdroj 101 – výroba HCN
Výduch 101 – spalovna koncových plynů
Ukazatel
jednotka
Datum měření
29.5.2015
Číslo protokolu
318/2015
3
NOx – hmotnostní koncentrace
mg/m
293
NOx – hmotnostní tok
g/hod
3 967
NOx – hmotnostní tok
kg/rok
32 236
3
ΣHCN+CN – hmot. koncentrace mg/m
0,010
ΣHCN+CN –hmot. tok
g/hod
0,131
ΣHCN+CN – hmot. tok
kg/rok
1,1
3
Množství spalin
m /hod
13 534
0
Teplota spalin
C
172
Fond provozní doby
hod/rok
8 126
2
Plocha výduchu
m
Výška výduchu
m
Pozn.: ΣHCN + CN = cca 10% HCN a 90% CN

Průměr
275
2 819
22 833
0,046
0,35
2,80
10 154
198
8 073
0,5
42

Autorizovaná měření emisí prováděla firma DETEKTA Brno. Údaje: fond provozní
doby, plocha výduchu, výška výduchu byly převzaty z provozní evidence
oznamovatele.
Výroba alkalických kyanidů

Výroba alkalických kyanidů je označována jako zdroj 103, který měl do roku 2015 tři
výduchy – 104,105,106. Jednalo se o následující výduchy:
♦ Výduch 104 – odparka – odplyn paroproudé a vodokružné vývěvy, který byl
veden přes odlučovač kapek a kondenzátory do ovzduší.
♦ Výduch 105 – sušárna – odsávání vírové sušárny bylo vedeno přes prachový filtr,
mokrou TCA pračku a odlučovač kapek do ovzduší.
♦ Výduch 106 - finalizace – odsávání kompaktoru a finalizačních linek bylo vedeno
přes mokrou Venturiho pračku do ovzduší.
Odvzdušnění reaktorů R 301 A,B,C a příslušných zásobníků a dále odsávání
odstředivek bylo zavedeno do spalovny koncových plynů – zdroj 101, výduch 101.
Dle platného IP jsou pro tento zdroj znečišťování ovzduší stanoveny tyto emisní
limity:
Zdroj 103 – výroba alkalických kyanidů
Výduch 104 – odparka
Výduch 105 – sušárna
Výduch 106 – finalizace
Ukazatel
Emisní limit Poznámka
3
ΣHCN + kyanidy 10 mg/m
Při hmotnostním toku emisí vyšším než 100 g/hod

Emisní limity jsou vztaženy na koncentraci příslušné látky ve vlhkém plynu za
normálních podmínek.
V roce 2015 byla uvedena do provozu centrální vypírka koncových plynů. V souladu
s IP – změna č.8 byly v roce 2015 odplyny z vývěv zavedeny do centrální vypírky
procesních plynů C 302 a výduchy 104a, 104b byly zrušeny.
Odpadní plyny a odsátý vzduch se zbytkovými podíly pevných částic kyanidů z výroby
kyanidů jsou v současné době vedeny následovně:
Odsávání odstředivek zabezpečuje odsavač L 304, vzdušina je vedena přes
odlučovač kapek do spalovny koncových plynů v objektu SO 13.
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Odsávání vírové sušárny – vzduch ze sušárny S 301 je veden přes baterii vírových
odlučovačů H 309, tkaninový filtr F 302 a centrální vypírku procesních plynů C 302,
odlučovač kapek H 313 nad střechu budovy pomocí odtahového ventilátoru L 302.
výduch 105.
Do centrální vypírky procesních plynů je zavedeno i odvzdušnění reaktorů R 301
A,B,C a příslušných zásobníků a odplyny z vývěv.
Odsávání kompaktoru a prašných míst u finalizačních linek zabezpečuje ventilátor
L 303. Vzdušina je čištěna průchodem přes mokrou Venturiho pračku F 307 a
vyvedena nad střechu provozovny. Výduch č. 106.
Autorizované měření emisí z tohoto zdroje se provádí dle IP s četností 1 x za 3 roky.
Vzhledem k tomu, že jako stávající stav se hodnotí období let 2011 – 2015 jsou
v této variantě ponechány i výduchy 104a, 104b. Výsledky autorizovaných měření
jednotlivých výduchů za roky 2010 a 2013 (pro stanovení pětiletého průměru) jsou
uvedeny v následujících tabulkách:
Zdroj 103 – výroba alkalických kyanidů
Výduch 104a – odparka, paroproudá vývěva
Ukazatel
jednotka
Datum měření
Číslo protokolu
3
ΣHCN+CN – hmotnostní koncentrace
mg/m
ΣHCN+CN – hmotnostní tok
g/hod
ΣHCN+CN – hmotnostní tok
kg/rok
3
Množství vzdušiny
m /hod
0
Teplota vzdušiny
C
Fond provozní doby
hod/rok
2
Plocha výduchu
m
Výška výduchu
m
Pozn.: ΣHCN + CN = cca 10% HCN a 90% CN

15-16.4.2010
345/2010
3 570
39,28
291,5
11
56
7 420

24.5.2013
160a/2013
5 443
57,17
456,8
11
58
7 990

Průměr
4 507
48,23
374,2
11
57
7 705
0,05
25

Zdroj 103 – výroba alkalických kyanidů
Výduch 104b – odparka, vodokružná vývěva
Ukazatel
jednotka
Datum měření
Číslo protokolu
3
ΣHCN+CN – hmotnostní koncentrace
mg/m
ΣHCN+CN – hmotnostní tok
g/hod
ΣHCN+CN – hmotnostní tok
kg/rok
3
Množství vzdušiny
m /hod
0
Teplota vzdušiny
C
Fond provozní doby
hod/rok
2
Plocha výduchu
m
Výška výduchu
m
Pozn.: ΣHCN + CN = cca 10% HCN a 90% CN

15-16.4.2010
345/2010
80,2
0,792
5,7
10
22
7 180

24.5.2013
160a/2013
73,9
0,633
4,9
9
24
7 770

Průměr
77,1
0,713
5,3
9,5
23
7 475
0,05
25

15-16.4.2010
345/2010
4,09
14,16
105,1
3 461
39
7 420

24.5.2013
160a/2013
5,32
18,14
144,9
3 408
40
7 990

Průměr
4,71
16,15
125,0
3 435
40
7 705

Zdroj 103 – výroba alkalických kyanidů
Výduch 105 – sušárna
Ukazatel
jednotka
Datum měření
Číslo protokolu
3
ΣHCN+CN – hmotnostní koncentrace
mg/m
ΣHCN+CN – hmotnostní tok
g/hod
ΣHCN+CN – hmotnostní tok
kg/rok
3
Množství vzdušiny
m /hod
0
Teplota vzdušiny
C
Fond provozní doby
hod/rok
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Zdroj 103 – výroba alkalických kyanidů
Výduch 105 – sušárna
Ukazatel
jednotka
2
Plocha výduchu
m
Výška výduchu
m
Pozn.: ΣHCN + CN = cca 10% HCN a 90% CN

0,05
25

Zdroj 103 – výroba alkalických kyanidů
Výduch 106 – finalizace
Ukazatel
jednotka
Datum měření
Číslo protokolu
3
ΣHCN+CN – hmotnostní koncentrace
mg/m
ΣHCN+CN – hmotnostní tok
g/hod
ΣHCN+CN – hmotnostní tok
kg/rok
3
Množství vzdušiny
m /hod
0
Teplota vzdušiny
C
Fond provozní doby
hod/rok
2
Plocha výduchu
m
Výška výduchu
m
Pozn.: ΣHCN + CN = cca 10% HCN a 90% CN

15-16.4.2010
345/2010
9,07
6,74
50,0
743
18
7 420

24.5.2013
160a/2013
3,62
2,68
21,4
740
25
7 990

Průměr
6,35
4,71
35,7
742
22
7 705
0,05
25

Autorizovaná měření emisí prováděla firma DETEKTA Brno. Údaje: fond provozní
doby, plocha výduchu, výška výduchu byly převzaty z provozní evidence
oznamovatele.
Výroba DPG

Výroba DPG je označována jako zdroj 104, který zahrnuje následujících 10 výduchů:
Výduch 107 – odvzdušnění syntézy
Výduch 108 – vývěva syntézy
Výduch 109 – odvětrání digestoře
Výduch 110 – odvzdušnění stripování odpadních vod
Výduch 111 – odtah od reaktoru
Výduch 112 – rozpouštěcí kádě
Výduch 113 – vývěva filtrace
Výduch 114 – srážecí kádě
Výduch 115 – sušárna A přes tkaninový filtr
Výduch 116 – sušárna B přes tkaninový filtr
Dle platného IP jsou pro tento zdroj znečišťování ovzduší stanoveny tyto emisní
limity:
Výduch
107
109
110
108

111
112
113
114

Znečišťující ¨látka
HCN
ClCN
Cl
HCN
ClCN
Cl
Anilin (jako TOC)
HCN
ClCN
Anilin (jako TOC)
NH3
Anilin (jako TOC)
NH3

3

Emisní limit (mg/m )
10
2
50
10
2
50
20
10
2
20
50
20
50
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Poznámka
Při hmotnostním toku větším než 100 g/hod
Při hmotnostním toku větším než 10 g/hod
Při hmotnostním toku větším než 500 g/hod
Při hmotnostním toku větším než 100 g/hod
Při hmotnostním toku větším než 10 g/hod
Při hmotnostním toku větším než 500 g/hod
Při hmotnostním toku větším než 100 g/hod
Při hmotnostním toku větším než 100 g/hod
Při hmotnostním toku větším než 10 g/hod
Při hmotnostním toku větším než 100 g/hod
Při hmotnostním toku větším než 500 g/hod
Při hmotnostním toku větším než 100 g/hod
Při hmotnostním toku větším než 500 g/hod
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Výduch
115
116

Znečišťující ¨látka
TZL

3

Emisní limit (mg/m )
20

Poznámka
Při hmotnostním toku větším než 10 g/hod

Emisní limity jsou vztaženy na koncentraci příslušné látky ve vlhkém plynu za
normálních podmínek. Autorizované měření emisí z tohoto zdroje se provádí dle IP
s četností 1 x za 3 roky. Autorizovaná měření emisí prováděla firma DETEKTA
Brno. Údaje: fond provozní doby, plocha výduchu, výška výduchu a souřadnice
výduchu byly převzaty z provozní evidence oznamovatele.
Výsledky autorizovaných měření jednotlivých výduchů z let 2010 a 2013 (pro
stanovení pětiletého průměru) jsou uvedeny v následujících tabulkách. Jak je z výše
uvedených emisních limitů pro výrobu DPG zřejmé, ve výduších z této výroby jsou
obsaženy další znečišťující látky, které nejsou předmětem vyhodnocení v této RS.
Údaje o těchto látkách proto nejsou v následujících tabulkách uváděny.
Zdroj 104 – výroba DPG
Výduch 107 – odvzdušnění syntézy
Datum měření
Číslo protokolu
3
HCN – hmot. koncentrace mg/m
HCN – hmotnostní tok
g/hod
HCN – hmotnostní tok
kg/rok
3
Množství vzdušiny
m /hod
0
Teplota vzdušiny
C
Fond provozní doby
hod/rok
2
Plocha výduchu
m
Výška výduchu
m

14-16.4.2010
148/2010
0,58
0,0004
0,0004
1
23
910

23-26.5.2013
160b/2013
0,13
0,0001
0,0001
1
26
990

Průměr
0,36
0,0003
0,0003
1
25
950
0,0013
15,9

Zdroj 104 – výroba DPG
Výduch 108 – vývěva syntézy
Datum měření
Číslo protokolu
3
HCN – hmot. koncentrace mg/m
HCN – hmotnostní tok
g/hod
HCN – hmotnostní tok
kg/rok
3
Množství vzdušiny
m /hod
0
Teplota vzdušiny
C
Fond provozní doby
hod/rok
2
Plocha výduchu
m
Výška výduchu
m

14-16.4.2010
148/2010
43,1
0,586
3,868
14
28
6 600

23-26.5.2013
160b/2013
3,1
0,041
0,284
13
28
6 930
0,0013
15,5

Průměr
23,2
0,314
2,124
14
28
6 765

Zdroj 104 – výroba DPG
Výduch 109 – odvětrání digestoře
Datum měření
Číslo protokolu
3
HCN – hmot. koncentrace mg/m
HCN – hmotnostní tok
g/hod
HCN – hmotnostní tok
kg/rok
3
Množství vzdušiny
m /hod
0
Teplota vzdušiny
C
Fond provozní doby
hod/rok
2
Plocha výduchu
m
Výška výduchu
m

14-16.4.2010
148/2010
0,636
0,813
6,380
1 279
23
7 848

23-26.5.2013
160b/2013
0,43
0,442
3,501
1 029
25
7 920
0,19
15,5

Průměr
0,533
0,628
4,951
1 154
24
7 884
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Zdroj 104 – výroba DPG
Výduch 110 – odvzdušnění stripování odpadních vod
Datum měření
14-16.4.2010
Číslo protokolu
148/2010
3
HCN – hmot. koncentrace mg/m
0,56
HCN – hmotnostní tok
g/hod
0,00056
HCN – hmotnostní tok
kg/rok
0,00051
3
Množství vzdušiny
m /hod
1
0
Teplota vzdušiny
C
25
Fond provozní doby
hod/rok
910
2
Plocha výduchu
m
Výška výduchu
m

23-26.5.2013
160b/2013
0,79
0,00079
0,00078
1
25
990

Průměr
0,68
0,00068
0,00065
1
25
950
0,0005
15,6

Zdroj 104 – výroba DPG
Výduch 111 – odtah od reaktoru
Datum měření
Číslo protokolu
3
HCN – hmot. koncentrace mg/m
HCN – hmotnostní tok
g/hod
HCN – hmotnostní tok
kg/rok
3
Množství vzdušiny
m /hod
0
Teplota vzdušiny
C
Fond provozní doby
hod/rok
2
Plocha výduchu
m
Výška výduchu
m

14-16.4.2010
148/2010
0,046
0,022
0,173
478
27
7 848

23-26.5.2013
160b/2013
0,514
0,298
2,360
579
27
7 920

Průměr
0,280
0,160
1,261
529
27
7 884
0,049
15,5

Zdroj 104 – výroba DPG
Výduch 112 – rozpouštěcí kádě
Datum měření
Číslo protokolu
3
HCN – hmot. koncentrace mg/m
HCN – hmotnostní tok
g/hod
HCN – hmotnostní tok
kg/rok
3
Množství vzdušiny
m /hod
0
Teplota vzdušiny
C
Fond provozní doby
hod/rok
2
Plocha výduchu
m
Výška výduchu
m

14-16.4.2010
148/2010
10,8
5,633
44,208
522
21
7 848

23-26.5.2013
160b/2013
10,2
5,528
43,782
541
30
7 920

Průměr
10,5
5,581
44,001
532
26
7 884
0,049
5,5

Zdroj 104 – výroba DPG
Výduch 113 – vývěva filtrace

Ve výduchu 113 nejsou obsaženy hodnocené škodliviny.
Zdroj 104 – výroba DPG
Výduch 114 – srážecí kádě

Ve výduchu 114 nejsou obsaženy hodnocené škodliviny.
Zdroj 104 – výroba DPG
Výduch 115 – vírová sušárna A
Datum měření
Číslo protokolu
3
TZL – hmot. koncentrace mg/m
TZL – hmotnostní tok
g/hod
TZL – hmotnostní tok
kg/rok
3
Množství vzdušiny
m /hod
0
Teplota vzdušiny
C

14-16.4.2010
148/2010
2,2
8
18,320
3 849
49
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23-26.5.2013
160b/2013
1,7
7
16,170
3 841
49

Průměr
2,0
7,5
17,250
3 845
49
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Zdroj 104 – výroba DPG
Výduch 115 – vírová sušárna A
Fond provozní doby
hod/rok
2
Plocha výduchu
m
Výška výduchu
m

2 290

2 310

2 300
0,063
6

Pozn: Výduch je veden přes tkaninový filtr. Z hlediska stanovení podílu velikostních frakcí částic PM10 a PM2,5
v emisích tuhých znečišťujících látek bylo využito Věstníku MŽP, ročník XIII, srpen 2013, částka 8, a to Metodického
pokynu MŽP, odboru ochrany ovzduší, ke zpracování rozptylových studií, Přílohy č.2: Metodika výpočtu podílu frakcí
částic PM10 a PM2,5 v emisích, a to tabulky 1: Podíl PM10 a PM2,5 v celkových emisích za odlučovačem, v tomto
konkrétním případě s použitím filtru textilního, kde je podíl emisí v TZL: 85% PM10 a 60% PM2,5

Na základě uvedeného předpokladu lze zdroj označený výduchem 115 specifikovat
z hlediska PM10 a PM2,5 následovně:
Zdroj 104 – výroba DPG
Výduch 115 – sušárna A
Datum měření
TZL – hmot. koncentrace
TZL – hmotnostní tok
TZL – hmotnostní tok
Množství vzdušiny
Teplota vzdušiny
Fond provozní doby
Plocha výduchu
Výška výduchu

Průměr
3

mg/m
g/hod
kg/rok
3
m /hod
0
C
hod/rok
2
m
m

PM10
1,7
6,375
14,663

PM2,5
1,2
4,5
10,35
3 845
49
2 300
0,063
6

Zdroj 104 – výroba DPG
Výduch 116 – vírová sušárna B
Datum měření
Číslo protokolu
3
TZL – hmot. koncentrace mg/m
TZL – hmotnostní tok
g/hod
TZL – hmotnostní tok
kg/rok
3
Množství vzdušiny
m /hod
0
Teplota vzdušiny
C
Fond provozní doby
hod/rok
2
Plocha výduchu
m
Výška výduchu
m

14-16.4.2010
148/2010
3,8
10
22,900
2 629
43
2 290

23-26.5.2013
160b/2013
4,1
11
25,410
2 687
47
2 310
0,063
6

Průměr
4,0
11
25,300
2 658
45
2 300

Pozn: Výduch je veden přes tkaninový filtr. Z hlediska stanovení podílu velikostních frakcí částic PM10 a PM2,5
v emisích tuhých znečišťujících látek bylo využito Věstníku MŽP, ročník XIII, srpen 2013, částka 8, a to Metodického
pokynu MŽP, odboru ochrany ovzduší, ke zpracování rozptylových studií, Přílohy č.2: Metodika výpočtu podílu frakcí
částic PM10 a PM2,5 v emisích, a to tabulky 1: Podíl PM10 a PM2,5 v celkových emisích za odlučovačem, v tomto
konkrétním případě s použitím filtru textilního, kde je podíl emisí v TZL: 85% PM10 a 60% PM2,5

Na základě uvedeného předpokladu lze zdroj označený výduchem 116 specifikovat
následovně:
Zdroj 104 – výroba DPG
Výduch 116 – sušárna B
Datum měření
TZL – hmot. koncentrace
TZL – hmotnostní tok
TZL – hmotnostní tok
Množství vzdušiny
Teplota vzdušiny
Fond provozní doby
Plocha výduchu
Výška výduchu

Průměr
PM10
3,4
9,35
21,505

3

mg/m
g/hod
kg/rok
3
m /hod
0
C
hod/rok
2
m
m

PM2,5
2,4
6,6
15,180
2 658
45
2 300
0,063
6
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Výroba EDN

Ve výrobě EDN není žádný bodový zdroj znečišťování ovzduší. Malé množství
odplynů, obsahující stopová množství HCN je zavedeno do spalovny koncových
plynů a emise z jejich spálení je zahrnuta v emisích z výduchu 101.
Sumarizace hmotnostních toků je uvedena v následujících tabulkách:
Zdroj

Hmotnostní tok g/hod – stávající stav
HCN
ΣHCN+CN
NOx
PM10
101
101
0,35
2 819
103
104a
48,23
103
104b
0,71
103
105
16,15
103
106
4,71
104
107
0,0003
104
108
0,3140
104
109
0,6280
104
110
0,0007
104
111
0,1600
104
112
5,5810
104
113
104
114
104
115
6,375
104
116
9,350
Celkem
6,6840
70,15
2 819
15,725
Pozn.: ΣHCN + CN = cca 10% HCN a 90% CN
Zdroj

Výduch

Hmotnostní tok kg/rok – stávající stav
HCN
ΣHCN+CN
NOx
PM10
101
101
2,8
22 833
103
104a
374,2
103
104b
5,3
103
105
125,0
103
106
35,7
104
107
0,0003
104
108
2,124
104
109
4,951
104
110
0,0007
104
111
1,261
104
112
44,001
104
113
104
114
104
115
14,663
104
116
21,505
Celkem
52,338
543,0
22 833
36,168
Pozn.: ΣHCN + CN = cca 10% HCN a 90% CN

PM2,5
4,500
6,600
11,100

Výduch

PM2,5
10,350
15,180
25,530

Situace všech hodnocených výduchů z výrob HCN, alkalických kyanidů a DPG je
patrná z následujícího obrázku:
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116
115

112 114
113
108
111
109

101
107
110

106
105
104

zdroj: www.geoportal.cuzk.cz
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Plošné a liniové zdroje znečišťování ovzduší
Nákladní automobilová doprava
Dle evidence dopravy na vrátnici LZD jsou stávající denní příjezdy nákladních vozidel
uvedeny v následující tabulce:
Dle evidence dopravy na vrátnici LZD z října 2016 jsou stávající denní příjezdy
nákladních vozidel uvedeny v následující tabulce:
2016
20.10.
21.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
Celkem
průměr

Suroviny , výrobky
8
20
20
17
22
13
100
16,7

Cisterny SAM
7
4
9
7
8
6
41
6,8

Odpady
1
4
2
1
3
11
1,8

Lze konstatovat, že stávající provoz LZD vyvolává dopravní obslužnost ve výši cca
26 příjezdů nákladních vozidel denně (suroviny, výrobky, cisterny, odpady), tj. 52
pohybů TNA. Převážná část pohybů TNA se uskuteční v denní době od 6 do 18
hodin. Směrování pohybů TNA je přibližně rovnoměrné – 50% ve směru od (do)
města a 50% pohybů od (na) obchvatu.
Osobní automobilová doprava
Z hlediska osobní automobilové dopravy se na parkovišti náležejícímu výrobnímu
závodu na základě provedeného orientačního sčítání realizuje celkem cca 280
pohybů osobních automobilů za 24 hodin, z toho 76 pohybů v době 22.00 – 06.00
hod. (v každé ze dvou nočních hodin 38 pohybů). Dle podkladů oznamovatele jsou
pohyby OA realizovány ze 70% ve směru od města, ze 30% ve směru od obchvatu.
Z hlediska stávající dopravy na veřejném komunikačním systému jsou hodnoceny
následující úseky a plochy:
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Úsek 1

Vjezd do areálu

Úsek 2

plošný zdroj – obslužnost TNA*

plošný zdroj – parkoviště OA
* obslužností TNA je míněn dovoz surovin a odvoz výrobků v rámci celého areálu závodu

Liniové zdroje - automobilová doprava

Stávající generovaná doprava na řešených úsecích:
Vjezd do areálu: 52 pohybů TNA (pozn.: OA parkují na ploše před hlavním
vjezdem do areálu)
Úsek 1: 26 pohybů TNA, 196 pohybů OA
Úsek 2: 26 pohybů TNA, 84 pohybů OA
Uvedeným pohybům odpovídají následující bilance emisí při použití emisních faktorů
pro rok 2016 v g/s/m:
CO

PM10

NO2

Benzen

BaP

PM2.5

Úsek 1 - Havlíčkova směr centrum

6.4296E-06
5.9506E-06

1.1002E-05
8.9557E-06

4.0192E-07
4.8434E-07

2.5000E-08
6.6414E-08

1.3800E-10
1.4577E-10

2.9785E-06
2.3740E-06

Úsek 2 - Havlíčkova směr obchvat

3.4624E-06

7.0515E-06

2.6873E-07

3.2351E-08

1.0344E-10

6.4180E-05

Vjezd do areálu

Liniové zdroje - železniční doprava

Areál LZD je napojen železniční vlečkou z hlavního nádraží Kolín. Dle sdělení
oznamovatele je provoz na železniční vlečce pravidelný - 1 x denně. Počet vagonů
resp. cisteren je proměnný podle aktuálních požadavků na dodávky surovin a
expedici výrobků. Celková ujetá vzdálenost po vlečce je ve stávajícím stavu 2 km. Při
použití uvedených emisních faktorů jsou bilancovány následující emise:
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vlečka

g . s-1
0.009055556

NOx
kg.den-1
0.0326

t. rok-1
0.011899

g . s-1
0.0070556

CO
kg.den-1
0.0254

t. rok-1
0.009271

Plošné zdroje

Plošnými zdroji v rámci hodnocené varianty je parkoviště zaměstnanců (P1) a plošný
zdroj související se zásobováním závodu (P2).
Na parkovišti osobních automobilů (P1) je realizováno 280 pohybů osobních
automobilů za 24 hodin.
Zásobování areálu (P2) je ve stávajícím stavu realizováno 52 pohyby TNA.
Tomu odpovídají následující bilance emisí v g/s:
CO

PM10

NO2

Benzen

BaP

PM2.5

Parkoviště OA

6.6451E-02

1.3373E-04

1.1357E-04

4.7678E-04

9.2118E-09

1.0483E-04

TNA v areálu

2.0111E-02

4.4140E-04

1.8890E-04

1.9700E-05

9.0959E-09

3.6550E-04

Cílový stav – Varianta 2 v rozptylové studii
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Výroba kyanovodíku

Nutnou podmínkou pro další navyšování výroby kyanovodíku je rozšíření spalovny
koncových plynů. Rozšíření je uvedeno v investiční výstavbě pro rok 2017. Navržené
úpravy výrobní linky kyanovodíku podstatným způsobem neovlivní stávající složení
procesních plynů vstupujících do spalovny. Fond provozní doby všech zařízení
v cílovém stavu bude 8 400 hodin roce.
Stávající spalovací kotel je již v současné době provozován prakticky na maximální
výkon. Dle autorizovaného měření emisí tohoto zdroje v roce 2016 vstupovalo do
spalovny cca 8 650 m3/hod koncových plynů, což při FPD 8400 hod/rok odpovídá
výrobě přibližně 10 000 tun kyanovodíku ročně. Dosažení výroby kyanovodíku
v cílovém stavu ve výši 17 500 tun/rok bude představovat navýšení produkce
koncových plynů cca o 6 000 m3/hod, které budou spalovány na novém kotli.
Množství odpadních plynů přiváděných do spalovny z výroby kyanidů a EDN je a
bude i nadále zcela nevýznamné.
Emise ze spalovny (výduch 101) jsou pro cílový stav modelovány následovně:
♦ Provoz stávajícího kotle bude na stávající úrovni a je charakterizován výsledky
autorizovaného měření z roku 2016. Fond provozní doby bude 8400 hod/rok výduch 101a.
Zdroj 101 – výroba HCN
Výduch 101a – spalovna koncových plynů – stávající kotel
Ukazatel
Jednotka
Datum měření
24.5.2016
Číslo protokolu
129c/2016
3
NOx – hmotnostní koncentrace
mg/m
296
NOx – hmotnostní tok
g/hod
3 838
NOx – hmotnostní tok
kg/rok
32 239
3
ΣHCN+CN – hmot. koncentrace
mg/m
0,010
ΣHCN+CN –hmot. tok
g/hod
0,124
ΣHCN+CN – hmot. tok
kg/rok
1,04
3
Množství spalin
m /hod
12 968
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Zdroj 101 – výroba HCN
Výduch 101a – spalovna koncových plynů – stávající kotel
Ukazatel
Jednotka
0
Teplota spalin
C
172
Fond provozní doby
hod/rok
8 400
2
Plocha výduchu
m
0,5
Výška výduchu
m
42
Pozn.: ΣHCN + CN = cca 10% HCN a 90% CN

♦ Přes nový kotel bude vedeno v cílovém stavu cca 6 000 m3/hod koncových plynů,
jejichž spálením bude vznikat (obdobně jako na stávajícím kotli) cca 9 000 m3/hod
spalin. Hmotnostní koncentrace NOx bude přibližně na stejné úrovni jako u
stávajícího kotle – cca 300 mg/m3. Hmotnostní koncentrace ΣHCN+CN- bude
rovněž přibližně na stejné úrovni jako u stávajícího kotle – cca 0,010 mg/m3. FPD
kotle bude 8 400 hod/rok. – výduch 101b.
Zdroj 101 – výroba HCN
Výduch 101b – spalovna koncových plynů – nový kotel
Ukazatel
Jednotka
3
NOx – hmotnostní koncentrace
mg/m
300
NOx – hmotnostní tok
g/hod
2 700
NOx – hmotnostní tok
kg/rok
22 680
3
ΣHCN+CN – hmot. koncentrace
mg/m
0,010
ΣHCN+CN –hmot. tok
g/hod
0,090
ΣHCN+CN – hmot. tok
kg/rok
0,756
3
Množství spalin
m /hod
9 000
0
Teplota spalin
C
175
Fond provozní doby
hod/rok
8 400
2
Plocha výduchu
m
0,5
Výška výduchu
m
42
Pozn.: ΣHCN + CN = cca 10% HCN a 90% CN

Spaliny z nového kotle budou zavedeny do stávajícího komínu spalovny.
Hmotnostní toky znečišťujících látek na výstupu z komína spalovny do ovzduší tak
jsou dány součtem hmotnostních toků z obou kotlů.
Zdroj 101 – výroba HCN
Výduch 101 – spalovna koncových plynů
Ukazatel
Jednotka
NOx – hmotnostní tok
g/hod
NOx – hmotnostní tok
kg/rok
ΣHCN+CN –hmot. tok
g/hod
ΣHCN+CN – hmot. tok
kg/rok
3
Množství spalin
m /hod
0
Teplota spalin
C
Fond provozní doby
hod/rok
2
Plocha výduchu
m
Výška výduchu
m

Cílový stav
6 538
54 919
0,214
1,80
21 968
175
8 400
0,5
42

Výroba alkalických kyanidů

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky autorizovaného měření emisí z roku
2016, kdy již odvod vzduchu ze sušárny byl veden přes centrální vypírku procesních
plynů (výduch 105).
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Zdroj 103 – výroba alkalických kyanidů
Výduch 105 – sušárna
Ukazatel
jednotka
Datum měření
Číslo protokolu
3
ΣHCN+CN – hmotnostní koncentrace mg/m
ΣHCN+CN – hmotnostní tok
g/hod
3
Množství vzdušiny
m /hod
0
Teplota vzdušiny
C
Pozn.: ΣHCN + CN = cca 10% HCN a 90% CN
Zdroj 103 – výroba alkalických kyanidů
Výduch 106 – finalizace
Ukazatel
jednotka
Datum měření
Číslo protokolu
3
ΣHCN+CN – hmotnostní koncentrace mg/m
ΣHCN+CN – hmotnostní tok
g/hod
3
Množství vzdušiny
m /hod
0
Teplota vzdušiny
C
Pozn.: ΣHCN + CN = cca 10% HCN a 90% CN

25.5.2016
129d/2016
9,43
45,04
4 777
40

25.5.2016
129d/2016
8,63
15,57
1 804
22

Emise ze sušárny a finalizace (výduchy 105 a 106)) jsou pro cílový stav a kapacitu
výroby 23 000 kyanidů ročně modelovány následovně:
♦ Zvýšení fondu provozní doby na výrobně kyanovodíku umožní zvýšit i fond provozní doby
výrobny kyanidů v cílovém stavu na 8 400 hod/rok.
♦ Výduchy 104a a 104b byly zrušeny.
♦ V uzlu sušení budou v rámci záměru provedeny buď některé úpravy nebo změněn
způsob sušení. Tyto úpravy budou provedeny tak, aby hmotnostní koncentrace
ΣHCN+CN- na výstupu z centrální vypírky procesních plynů byla maximálně na úrovni
stanoveného emisního limitu 10 mg/m3. Množství a teplota vzdušniny u tohoto výduchu
se předpokládá na stejných hodnotách jako dosud.
Zdroj 103 – výroba alkalických kyanidů
Výduch 105 – sušárna
Ukazatel
jednotka
3
ΣHCN+CN – hmotnostní koncentrace mg/m
ΣHCN+CN – hmotnostní tok
g/hod
ΣHCN+CN – hmotnostní tok
kg/rok
3
Množství vzdušiny
m /hod
0
Teplota vzdušiny
C
Fond provozní doby
hod/rok
2
Plocha výduchu
m
Výška výduchu
m
Pozn.: ΣHCN + CN = cca 10% HCN a 90% CN

Cílový stav
10
50
420
5 000
40
8 400
0,05
25

♦ V rámci hodnoceného záměru dojde k instalaci další finalizační linky a lze proto očekávat
i určité zvýšení hmotnostních toků ΣHCN+CN- ve vzduchu odsávaném z místnosti
finalizace. Vzhledem k tomu, že tento odsávaný vzduch je veden přes účinný systém
záchytu prachových částic, lze na výstupu výduchu 106 do ovzduší očekávat
nevýznamné změny. Pro výpočet na straně bezpečnosti je i u tohoto výduchu uvažována
na výstupu do ovzduší hmotnostní koncentrace ΣHCN+CN- na úrovni stanoveného
emisního limitu 10 mg/m3. Množství a teplota vzdušniny u tohoto výduchu se předpokládá
na stejných hodnotách jako dosud.
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Zdroj 103 – výroba alkalických kyanidů
Výduch 106 – finalizace
Ukazatel
jednotka
3
ΣHCN+CN – hmotnostní koncentrace mg/m
ΣHCN+CN – hmotnostní tok
g/hod
ΣHCN+CN – hmotnostní tok
kg/rok
3
Množství vzdušiny
m /hod
0
Teplota vzdušiny
C
Fond provozní doby
hod/rok
2
Plocha výduchu
m
Výška výduchu
m
Pozn.: ΣHCN + CN = cca 10% HCN a 90% CN

Cílový stav
10
18
151,2
1 800
22
8 400
0,05
25

Výroba DPG

Obdobně jako u výroby HCN a alkalických kyanidů jsou v úvodu této části uvedeny
výsledky autorizovaného měření emisí z výroby DPG z 24-27.5.2016, číslo protokolu
129e/2016. V tabulkách jsou opět uvedeny pouze ty znečišťující látky, které jsou
předmětem hodnocení z hlediska synergických vlivů.
Zdroj 104 – výroba DPG - měření 2016 Výduch 107 – odvzdušnění syntézy
3
HCN – hmot. koncentrace mg/m
31,77
HCN – hmotnostní tok
g/hod
0,0246
3
Množství vzdušiny
m /hod
1
0
Teplota vzdušiny
C
25
Zdroj 104 – výroba DPG - měření 2016 Výduch 108 – vývěva syntézy
3
HCN – hmot. koncentrace mg/m
HCN – hmotnostní tok
g/hod
3
Množství vzdušiny
m /hod
0
Teplota vzdušiny
C

4,35
0,051
12
25

Zdroj 104 – výroba DPG - měření 2016 Výduch 109 – odvětrání digestoře
3
HCN – hmot. koncentrace mg/m
0,02
HCN – hmotnostní tok
g/hod
0,024
3
Množství vzdušiny
m /hod
1 243
0
Teplota vzdušiny
C
25
Zdroj 104 – výroba DPG - měření 2016 Výduch 110 – odvzdušnění stripování odpadních vod
3
HCN – hmot. koncentrace
mg/m
0,02
HCN – hmotnostní tok
g/hod
0,03
3
Množství vzdušiny
m /hod
2004
0
Teplota vzdušiny
C
23
Zdroj 104 – výroba DPG - měření 2016 Výduch 111 – odtah od reaktoru
3
HCN – hmot. koncentrace mg/m
HCN – hmotnostní tok
g/hod
3
Množství vzdušiny
m /hod
0
Teplota vzdušiny
C

0,737
0,626
849
27
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Zdroj 104 – výroba DPG - měření 2016 Výduch 112 – rozpouštěcí kádě
3
HCN – hmot. koncentrace mg/m
HCN – hmotnostní tok
g/hod
3
Množství vzdušiny
m /hod
0
Teplota vzdušiny
C

12,08
5,892
488
48

Zdroj 104 – výroba DPG - měření 2016 Výduch 115 – vírová sušárna A
3
TZL – hmot. koncentrace mg/m
1,8
TZL – hmotnostní tok
g/hod
7
3
Množství vzdušiny
m /hod
3 803
0
Teplota vzdušiny
C
48
Zdroj 104 – výroba DPG - měření 2016 Výduch 116 – vírová sušárna B
3
TZL – hmot. koncentrace mg/m
3,8
TZL – hmotnostní tok
g/hod
10
3
Množství vzdušiny
m /hod
2 640
0
Teplota vzdušiny
C
48

Jak je z porovnání jednotlivých výsledků měření zřejmé, výsledky měření jednotlivých
výduchů v roce 2016 se významně neliší od výsledků měření z předchozích let a dílčí
rozdíly nemohou ovlivnit významným způsobem následně vypočtené imisní
koncentrace.
Způsob navýšení výroby DPG a vyvolané důsledky na změnu charakteristik
jednotlivých výduchů (nebo vznik nových výduchu) z výroby DPG byly převzaty z RS,
která byla součástí dokumentace hodnocení vlivů tohoto záměru na životní prostředí.
Navýšení výroby DPG a dosažení cílové maximální kapacity výroby ve výši 4050
tun/rok bude dosaženo:
Zvýšením výrobní kapacity na stávajícím zařízení ze 2507 tun/rok (rok 2013) na 2700
tun/rok. Tohoto navýšení se docílí zkrácením provozní doby výroby jedné šarže a
zvýšením stávajícího fondu provozní doby ze 7920 hod/rok na 8000 hod/rok
Instalací tzv. třetí linky s kapacitou 1350 tun/rok
Zvýšením kapacity společné linky z 2700 na 4050 tun/rok.

Požadované navýšení výrobní kapacity se z hlediska bodových zdrojů znečišťování
ovzduší projeví následovně:
Stávající výduchy 107 až 116 budou provozovány i nadále s pozměněnou
charakteristikou.
Vzniknou nové výduchy 107C, 108C, 109C, 110C, 111C, které souvisí s provozem tzv.
třetí linky.
Změní se charakteristika výduchů 112 -116 ze společné linky v důsledku navýšení
kapacity ze 2700 na 4050 tun/rok.

Cílový stav pro maximální výrobní kapacitu 4050 tun/rok bude z hlediska bodových
zdrojů sestávat z následujících výduchů a uvedených charakteristik.
Výduchy 107 – 111, výduchy ze stávajících dvou výrobních linek
Výduchy 107 a 108

U těchto výduchů je třeba uvést, že pokud probíhá syntéza, je v provozu vývěva a je
tak v provozu výduch 108. pokud je výroba zastavena je vývěva vypnuta a je
v činnosti prosté odvzdušnění – výduch 107. Navýšení výroby bude dosaženo
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zkrácením provozní doby výroby jedné šarže a zvýšením fondu provozní doby na
8000 hod/rok. FPD výduchu 108 je proto uvažován ve výši 7100 hodin a doplňkový
výduch 107 ve výši 900 hodin. Vliv zkrácení doby výroby jedné šarže je z hlediska
emisí zcela nevýznamný a proto ostatní charakteristiky těchto výduchů se nemění a
jsou uvažovány ve výši průměrných hodnot uvedených pro stávající stav.
Zdroj 104 – výroba DPG cílový stav
Výduch 107 – odvzdušnění syntézy
3
HCN – hmot. koncentrace mg/m
HCN – hmotnostní tok
g/hod
HCN – hmotnostní tok
kg/rok
3
Množství vzdušiny
m /hod
0
Teplota vzdušiny
C
Fond provozní doby
hod/rok
2
Plocha výduchu
m
Výška výduchu
m

0,36
0,0004
0,0004
1
25
900
0,0013
15,9

Zdroj 104 – výroba DPG cílový stav
Výduch 108 – vývěva syntézy
3
HCN – hmot. koncentrace mg/m
HCN – hmotnostní tok
g/hod
HCN – hmotnostní tok
kg/rok
3
Množství vzdušiny
m /hod
0
Teplota vzdušiny
C
Fond provozní doby
hod/rok
2
Plocha výduchu
m
Výška výduchu
m

23,2
0,314
2,229
14
28
7 100
0,0013
15,5

Výduchy 109 a 111

Navýšení výroby bude dosaženo zkrácením provozní doby výroby jedné šarže a
zvýšením fondu provozní doby na 8000 hod/rok. Vliv zkrácení doby výroby jedné
šarže je z hlediska emisí zcela nevýznamný a proto ostatní charakteristiky těchto
výduchů se nemění a jsou uvažovány ve výši průměrných hodnot uvedených pro
stávající stav.
Zdroj 104 – výroba DPG cílový stav
Výduch 109 – odvětrání digestoře
3
HCN – hmot. koncentrace mg/m
HCN – hmotnostní tok
g/hod
HCN – hmotnostní tok
kg/rok
3
Množství vzdušiny
m /hod
0
Teplota vzdušiny
C
Fond provozní doby
hod/rok
2
Plocha výduchu
m
Výška výduchu
m

0,533
0,628
5,024
1 154
24
8 000
0,19
15,5

Zdroj 104 – výroba DPG cílový stav
Výduch 111 – odtah od reaktoru
3
HCN – hmot. koncentrace mg/m
HCN – hmotnostní tok
g/hod
HCN – hmotnostní tok
kg/rok
3
Množství vzdušiny
m /hod
0
Teplota vzdušiny
C
Fond provozní doby
hod/rok
2
Plocha výduchu
m
Výška výduchu
m

0,280
0,160
1,280
529
27
8 000
0,049
15,5

69

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí podle § 6, odst.5. a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Intenzifikace výroby kyanovodíku a alkalických kyanidů II

Výduch 110

Obdobné jako u výduchu 107 a 108 s tím, že po dobu stripování je zařízení uzavřené
a nemá výduch. Výduch 109 bude v provozu pouze v nevýrobním čase stripování, tj.
cca po dobu 900 hodin ročně. Ostatní charakteristiky tohoto výduchu se nemění a
jsou uvažovány ve výši průměrných hodnot uvedených pro stávající stav.
Zdroj 104 – výroba DPG cílový stav
Výduch 110 – odvzdušnění stripování odpadních vod
3
HCN – hmot. koncentrace
mg/m
0,68
HCN – hmotnostní tok
g/hod
0,00068
HCN – hmotnostní tok
kg/rok
0,00061
3
Množství vzdušiny
m /hod
1
0
Teplota vzdušiny
C
25
Fond provozní doby
hod/rok
900
2
Plocha výduchu
m
0,0005
Výška výduchu
m
15,6

Výduchy 112 – 116, výduchy ze stávající společné výrobní linky
Výduchy 112, 114

Pro zajištění cílové kapacity výroby ve výši 4050 tun/rok bylo výrobní zařízení v části
rozpouštění a srážení rozšířeno o další rozpouštěcí resp. srážecí káď. Odtah
vzduchu od těchto kádí bude napojen na stávající odtahová potrubí, stávající
odtahové ventilátory budou zachovány.
Cílový stav je tak modelován navýšením hmotnostních koncentrací, resp. hodinových
hmotnostních toků jednotlivých znečišťujících látek o 50% oproti průměrným
hodnotám uvedeným pro stávající stav. FPD je uvažován ve výši 8000 hod/rok.
Zdroj 104 – výroba DPG cílový stav
Výduch 112 – rozpouštěcí kádě
3
HCN – hmot. koncentrace mg/m
HCN – hmotnostní tok
g/hod
HCN – hmotnostní tok
kg/rok
3
Množství vzdušiny
m /hod
0
Teplota vzdušiny
C
Fond provozní doby
hod/rok
2
Plocha výduchu
m
Výška výduchu
m

15,83
8,419
67,351
532
26
8 000
0,049
5,5

Zdroj 104 – výroba DPG cílový stav
Výduch 114 – srážecí kádě

Ve výduchu 114 nejsou obsaženy hodnocené škodliviny
Výduch 113

Pro zajištění cílové kapacity výroby ve výši 4050 tun/rok se doba filtrace oproti roku
2013 zvýší o cca 2000 hodin, tj. na cca 5300 hod/rok. Ostatní charakteristiky tohoto
výduchu se nemění a jsou uvažovány ve výši průměrných hodnot uvedených pro
stávající stav.
Zdroj 104 – výroba DPG cílový stav
Výduch 113 – vývěva filtrace

Ve výduchu 113 nejsou obsaženy hodnocené škodliviny
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Výduchy 115, 116

Veškeré navýšení výroby ze stávajících cca 2500 tun/rok na 4050 tun/rok bude
expedováno ve formě granulí a tudíž sušeno na pásové sušárně, která není zdrojem
znečišťování ovzduší (výduch z této sušárny je veden přes filtry do pracovního
prostředí). Kapacita sušení DPG na vírové sušárny zůstane v cílovém stavu přibližně
na stávající úrovni, charakteristika výduchů 115, 116 se oproti stávajícímu stavu
nezmění.
Zdroj 104 – výroba DPG cílový stav
Výduch 115 – vírová sušárna A
3
TZL – hmot. koncentrace mg/m
TZL – hmotnostní tok
g/hod
TZL – hmotnostní tok
kg/rok
3
Množství vzdušiny
m /hod
0
Teplota vzdušiny
C
Fond provozní doby
hod/rok
2
Plocha výduchu
m
Výška výduchu
m

2,0
7,5
17,250
3 845
49
2 300
0,063
6

Pozn: Výduch je veden přes tkaninový filtr. Z hlediska stanovení podílu velikostních frakcí částic PM10 a PM2,5
v emisích tuhých znečišťujících látek bylo využito Věstníku MŽP, ročník XIII,srpen 2013, částka 8,a to Metodického
pokynu MŽP, odboru ochrany ovzduší, ke zpracování rozptylových studií, Přílohy č.2: Metodika výpočtu podílu frakcí
částic PM10 a PM2,5 v emisích, a to tabulky 1: Podíl PM10 a PM2,5 v celkových emisích za odlučovačem, v tomto
konkrétním případě s použitím filtru textilního, kde je podíl emisí v TZL: 85% PM10 a 60% PM2,5

Na základě uvedeného předpokladu lze výduch 115 specifikovat z hlediska PM10 a
PM2,5 následovně:
Zdroj 104 – výroba DPG cílový stav
Výduch 115 – vírová sušárna A
Datum měření
TZL – hmot. koncentrace
TZL – hmotnostní tok
TZL – hmotnostní tok
Množství vzdušiny
Teplota vzdušiny
Fond provozní doby
Plocha výduchu
Výška výduchu

3

mg/m
g/hod
kg/rok
3
m /hod
0
C
hod/rok
2
m
m

Průměr
PM10
1,7
6,375
14,663

PM2,5
1,2
4,5
10,350
3 845
49
2 300
0,063
6

Zdroj 104 – výroba DPG cílový stav
Výduch 116 – vírová sušárna B
3
TZL – hmot. koncentrace mg/m
TZL – hmotnostní tok
g/hod
TZL – hmotnostní tok
kg/rok
3
Množství vzdušiny
m /hod
0
Teplota vzdušiny
C
Fond provozní doby
hod/rok
2
Plocha výduchu
m
Výška výduchu
m

4,0
11
25,300
2 658
45
2 300
0,063
6

Pozn: Výduch je veden přes tkaninový filtr. Z hlediska stanovení podílu velikostních frakcí částic PM10 a PM2,5
v emisích tuhých znečišťujících látek bylo využito Věstníku MŽP, ročník XIII, srpen 2013, částka 8, a to Metodického
pokynu MŽP, odboru ochrany ovzduší, ke zpracování rozptylových studií, Přílohy č.2: Metodika výpočtu podílu frakcí
částic PM10 a PM2,5 v emisích, a to tabulky 1: Podíl PM10 a PM2,5 v celkových emisích za odlučovačem, v tomto
konkrétním případě s použitím filtru textilního, kde je podíl emisí v TZL: 85% PM10 a 60% PM2,5

71

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí podle § 6, odst.5. a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Intenzifikace výroby kyanovodíku a alkalických kyanidů II

Na základě uvedeného předpokladu lze výduch 116 specifikovat následovně:
Zdroj 104 – výroba DPG cílový stav
Výduch 116 – vírová sušárna B
Datum měření
TZL – hmot. koncentrace
TZL – hmotnostní tok
TZL – hmotnostní tok
Množství vzdušiny
Teplota vzdušiny
Fond provozní doby
Plocha výduchu
Výška výduchu

Průměr
PM10
3,4
9,35
21,505

3

mg/m
g/hod
kg/rok
3
m /hod
0
C
hod/rok
2
m
m

PM2,5
2,4
6,6
15,180
2 658
45
2 300
0,063
6

Výduchy 107C, 108C, 109C, 110C, 111C z nové třetí linky

Nové výduchy 107C-111C z nové třetí linky jsou obdobou stávajících výduchů 107 111. Rozdíl je pouze v tom, že stávající výduchy odvádí znečišťující látky od dvou
linek, zatímco nové výduchy budou odvádět znečišťující látky od jedné linky. Dle
sdělení oznamovatele bude pro odtah vzdušiny do výduchů 109C, 110C a 111C
použito ventilátorů s obdobným výkonem jako u stávajících výduchů 109, 110, 111.
Rovněž tak bude zachován průměr a výška výduchu jako u stávajícího stavu.
Pro bilanční účely emisí a následné zadání do rozptylové studie jsou tyto nové zdroje
107C – 111C uvažovány jako stávající zdroje 107 – 111 ve variantě pro cílový stav
s tím rozdílem, že hmotnostní koncentrace, resp. hodinové hmotnostní toky jsou
uvažovány ve výši 50% z původních hodnot (do výduchů jsou zapojeny emise pouze
z jedné linky o maximální výrobní kapacitě 1350 tun/rok).
Zdroj 104 – výroba DPG cílový stav
Výduch 107C – odvzdušnění syntézy
3
HCN – hmot. koncentrace mg/m
HCN – hmotnostní tok
g/hod
HCN – hmotnostní tok
kg/rok
3
Množství vzdušiny
m /hod
0
Teplota vzdušiny
C
Fond provozní doby
hod/rok
2
Plocha výduchu
m
Výška výduchu
m

0,18
0,00018
0,00016
1
25
900
0,0013
15,9

Zdroj 104 – výroba DPG cílový stav
Výduch 108C – vývěva syntézy
3
HCN – hmot. koncentrace mg/m
HCN – hmotnostní tok
g/hod
HCN – hmotnostní tok
kg/rok
3
Množství vzdušiny
m /hod
0
Teplota vzdušiny
C
Fond provozní doby
hod/rok
2
Plocha výduchu
m
Výška výduchu
m

11,6
0,162
1,153
14
28
7 100
0,0013
15,5

Zdroj 104 – výroba DPG cílový stav
Výduch 109C – odvětrání digestoře
3
HCN – hmot. koncentrace mg/m
HCN – hmotnostní tok
g/hod
HCN – hmotnostní tok
kg/rok
3
Množství vzdušiny
m /hod

0,267
0,308
2,465
1 154
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Zdroj 104 – výroba DPG cílový stav
Výduch 109C – odvětrání digestoře
0
Teplota vzdušiny
C
Fond provozní doby
hod/rok
2
Plocha výduchu
m
Výška výduchu
m

24
8 000
0,19
15,5

Zdroj 104 – výroba DPG cílový stav
Výduch 110C – odvzdušnění stripování odpadních vod
3
HCN – hmot. koncentrace
mg/m
0,34
HCN – hmotnostní tok
g/hod
0,00034
HCN – hmotnostní tok
kg/rok
0,00031
3
Množství vzdušiny
m /hod
1
0
Teplota vzdušiny
C
25
Fond provozní doby
hod/rok
900
2
Plocha výduchu
m
0,0005
Výška výduchu
m
15,6
Zdroj 104 – výroba DPG cílový stav
Výduch 111C – odtah od reaktoru
3
HCN – hmot. koncentrace
mg/m
HCN – hmotnostní tok
g/hod
HCN – hmotnostní tok
kg/rok
3
Množství vzdušiny
m /hod
0
Teplota vzdušiny
C
Fond provozní doby
hod/rok
2
Plocha výduchu
m
Výška výduchu
m

0,140
0,074
0,593
529
27
8 000
0,049
15,5

Výroba EDN

Ve výrobě EDN nebude ani po provedené intenzifikaci žádný bodový zdroj
znečišťování ovzduší. Malé množství odplynů, obsahující stopová množství HCN
bude i nadále zavedeno do spalovny koncových plynů a emise z jejich spálení budou
zahrnuty v emisích z výduchu 101.
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Sumarizace hmotnostních toků v g/hod a kg/rok hodnocených znečišťujících látek
z bodových zdrojů je uvedena v následujících tabulkách:
Zdroj

Výduch

Hmotnostní tok g/hod – cílový stav
HCN
ΣHCN+CN
NOx
PM10
PM2,5
101
101
0,21
6 538
103
105
50,00
103
106
18,00
104
107
0,0004
104
108
0,314
104
109
0,628
104
110
0,0007
104
111
0,160
104
112
8,419
104
115
6,375
4,500
104
116
9,350
6,600
104
107 C
0,0002
104
108 C
0,162
104
109 C
0,308
104
110 C
0,0003
104
111 C
0,074
Celkem
10,067
68,21
6 538
15,725
11,100
Pozn.: ΣHCN + CN = cca 10% HCN a 90% CN
Zdroj
Výduch
Hmotnostní tok kg/rok – cílový stav
HCN
ΣHCN+CN
NOx
PM10
PM2,5
101
101
1,80
54 919
103
105
420,00
103
106
151,20
104
107
0,0004
104
108
2,229
104
109
5,024
104
110
0,0006
104
111
1,280
104
112
57,351
104
115
14,663
10,350
104
116
21,505
15,180
104
107 C
0,0002
104
108 C
1,153
104
109 C
2,465
104
110 C
0,0003
104
111 C
0,593
Celkem
70,097
573,00
54 919
36,168
25,530
Pozn.: ΣHCN + CN = cca 10% HCN a 90% CN

Situace všech hodnocených výduchů z výrob HCN, alkalických kyanidů a DPG
v cílovém stavu je patrná z následujícího obrázku:
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116
115

114
112
107
113
108
110
111
109
112 C
109 C
110C

101

108 C
107C
111C

106
105

zdroj: www.geoportal.cuzk.cz
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Plošné a liniové zdroje znečišťování ovzduší
Osobní doprava

Intenzita osobní dopravy se realizací hodnoceného záměru nezmění. Provoz
hodnoceného záměru budou zajišťovat stávající pracovníci LZD, kteří budou na tuto
výrobu převedeni z jiných pracovišť závodu.
Dle podkladů oznamovatele jsou pohyby OA realizovány ze 70% ve směru od města,
ze 30% ve směru od obchvatu.
Vjezd do areálu: 0 pohybů OA (OA parkují na ploše před hlavním vjezdem do
areálu)
Úsek 1:
196 pohybů OA
Úsek 2:
84 pohybů OA
Nákladní doprava

V rámci hodnoceného záměru intenzifikace výroby kyanovodíku a alkalických
kyanidů představuje provoz hodnoceného záměru při dosažení cílové kapacity oproti
stávajícímu stavu nárůst železniční dopravy v počtu 691 vozových jednotek/rok a
nárůst silniční dopravy v počtu jízd 338 nákladních vozidel/rok. Z hlediska denních
pohybů se jedná o přistavení a odvoz dvou železničních jednotek denně, což bude
zajišťovat stávající provoz na železniční vlečce. Z hlediska silniční dopravy se bude
jednat v průměru maximálně o 4 pohyby nákladních vozidel denně.
Vzhledem k tomu, že v roce 2016 nedosahují výrobny SAM, kyanovodíku a
alkalických kyanidů projektovaných cílových kapacit je bilance dopraní obslužnosti
pro cílový stav a vyhodnocení synergických vlivů stanovena jako součet dopravní
obslužnosti v roce 2014 a předpokládaného navýšení dopravy z nových staveb
(realizovaných nebo připravovaných) při dosažení cílových kapacit, tak jak bylo
uvedeno v příslušných dokumentacích EIA pro tyto stavby.
Dle evidence dopravy na vrátnici LZD byly v roce 2014 (v době zpracování předchozí
dokumentace EIA pro intenzifikaci kyanovodíku a kyanidů) denní příjezdy nákladních
vozidel následující:
2014
27.1.
31.1.
3.2.
4.2.
7.2.
10.2.
Celkem
průměr

Suroviny , výrobky
18
18
14
11
20
14
95
15,8

Odpady
2
5
0
1
0
3
11
1,8

Stavební činnost
6
3
5
9
4
6
33
5,5

Maximální denní intenzitu nákladní automobilové dopravy lze tedy v cílovém stavu
bilancovat následovně:
Dopravní obslužnost 2014
..........................................................36 pohybů TNA
Intenzifikace výroby HCN a alkalických kyanidů.I.......................... 2 pohyby TNA
Výroba SAM.....................................................................................30 pohybů TNA
Intenzifikace DPG…………………………………………………........ 2 pohyby TNA
Intenzifikace EDN…………………………………………………........ 4 pohyby TNA
Intenzifikace výroby HCN a alkalických kyanidů.II.............................4 pohyby TNA
CELKEM...........................................................................................78 pohybů TNA
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Taktéž ve výhledu je uvažováno s rovnoměrným rozdělením vyvolané dopravy jak na
nový obchvat, tak směrem ke kruhovému objezdu.
Nákladní automobilová doprava
Celková generovaná doprava na řešených úsecích:
Vjezd do areálu:
0 pohybů OA, 78 pohybů TNA
Úsek 1:
196 pohybů OA, 39 pohybů TNA
Úsek 2:
84 pohybů OA, 39 pohybů TNA
Této celkové dopravní obslužnosti odpovídají následující emise g/s/m:
Vjezd do areálu

CO
7.7965E-06

PM10
1.6060E-05

NO2
5.5000E-07

Benzen
2.5769E-08

BaP
2.0359E-10

PM2.5
4.2492E-06

Úsek 1 - Havlíčkova směr centrum

5.6054E-06

1.1528E-05

4.3693E-07

5.2901E-08

1.7943E-10

2.9825E-06

Úsek 2 - Havlíčkova směr obchvat

3.5190E-06

9.6499E-06

2.6114E-07

2.6504E-08

1.3720E-10

2.4678E-06

Železniční doprava
V rámci hodnoceného záměru výroby HCN a alkalických kyanidů představuje tento
záměr nárůst železniční dopravy o 691 vozových jednotek/rok. Z hlediska denních
pohybů se jedná o přistavení a odvoz dvou železničních jednotek denně, což bude
zajišťovat stávající provoz na železniční vlečce.
Provoz na železniční vlečce je pravidelný - 1 x denně. Počet vagonů resp. cisteren je
proměnný podle aktuálních požadavků na dodávky surovin a expedici výrobků.
Provoz železniční vlečky se po realizaci všech uvedených záměrů a dosažení
cílových kapacit nezmění, zvýší se pouze počet přepravovaných železničních
jednotek v rámci jednotlivých přistavení.
Při použití uvedených emisních faktorů jsou bilancovány následující emise:

vlečka

g . s-1
0.009055556

NOx
kg.den-1
0.0326

t. rok-1
0.011899

g . s-1
0.0070556

CO
kg.den-1
0.0254

t. rok-1
0.009271

Plošné zdroje

Plošnými zdroji v rámci hodnocené varianty je parkoviště zaměstnanců (P1) a plošný
zdroj související se zásobováním závodu (P2).
Na parkovišti osobních automobilů (P1) je realizováno 280 pohybů osobních
automobilů za 24 hodin.
Zásobování areálu (P2) je v této variantě realizováno 78 pohyby TNA.
Tomu odpovídají následující bilance emisí v g/s:
CO

PM10

NO2

Benzen

BaP

PM2.5

Parkoviště OA

6.2284E-02 1.0248E-04 9.2736E-05 4.2437E-04 9.1533E-09 7.8624E-05

TNA v areálu

2.4253E-02 5.0570E-04 2.5530E-04 2.0200E-05 1.2857E-08 4.1700E-04
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B.III.2. Odpadní vody
Výstavba

Splaškové odpadní vody v etapě výstavby budou odváděny stávající kanalizací
splaškových vod na podnikovou BČOV.
Technologické odpadní vody v průběhu výstavby nevznikají.
Srážkové vody z plochy výstavby budou odváděny stávajícím způsobem.
Stávající stav

V LZD je vybudován a schválen komplexní systém nakládání s odpadními vodami.
Podle druhu znečištění jsou odpadní vody v LZD vypouštěny do oddílných
kanalizací, které jsou zavedeny na BČOV, CHČOV a CHBČOV.
Biologická čistírna odpadních vod - BČOV

BČOV slouží k čištění veškerých splaškových vod a části srážkových vod.
Technologie BČOV je projektována jako nízkozátěžový aktivační proces s aerobní
aktivací kalů, bez primární sedimentace. Aerace je zajištěna jednobublinným
provzdušněním na bázi pneumatické aerace.
Projektovaná kapacita BČOV je max. 1,11 l/s, 35 040 m3/rok. Vyčištěné odpadní
vody jsou na výtoku měřeny, ve stanovených intervalech se provádí odběry vzorků a
jejich analýza ve stanoveném rozsahu ukazatelů.
Chemická čistírna odpadních vod - CHČOV

CHČOV slouží k čištění (detoxikaci) toxických odpadních vod s obsahem kyanidů.
Okyselením kyanidů rozpuštěných v odpadní vodě vzniká kyanovodík, který se vrací
ve formě vodného roztoku zpět do výrobny kyanovodíku. Odpadní voda se
zbytkovým obsahem kyanidů se vrací do detoxikačních nádrží (reaktorů), kde se
provádí konečná oxidace.
Projektovaná kapacita CHČOV je max. 2 l/s, 54 750 m3/rok. Ve stanovených
intervalech se provádí odběry vzorků a jejich analýza ve stanoveném rozsahu
ukazatelů.
Chemicko-biologická čistírna odpadních vod – CHBČOV

CHBČOV slouží zejména pro čištění odpadních vod z výroby DPG. Biologickému
stupni je předřazeno fyzikálně chemické předčištění extrémně znečištěného proudu
odpadních vod z výroby chlorkyanu a egalizační neutralizační stanice.
Z technologického hlediska je toto předčištění zajištěno stripováním parou na
náplňové koloně s následnou neutralizací. Biologický stupeň je tvořen dvěma
bioreaktory a dosazovací nádrží.
Projektovaná kapacita CHBČOV je max. 2 l/s, 76 000 m3/rok. Vyčištěné odpadní
vody jsou na výtoku měřeny, ve stanovených intervalech se provádí odběry vzorků a
jejich analýza ve stanoveném rozsahu ukazatelů.
Detoxikační jámy

Detoxikační jámy jsou dalším specifickým zařízením pro čištění lutrových vod
s obsahem kyanidů. V nádržích se přídavkem hydroxidu sodného a chloridu
železnatého převedou kyanidové sloučeniny oxidací vzduchem na berlínskou modř,
která se odfiltruje na kalolisu. Odpadní voda odtéká následně přes pískové filtry do
kanalizace. V současné době se detoxikační jámy používají pouze při vzniku
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nestandardních nebo havarijních stavů a bližší popis jejich používání je uveden
v havarijním plánu LZD a.s.
Projektovaná kapacita detoxikačních jam je 5 m3/hod, 42 120 m3/rok.
Odvod odpadních vod do vodoteče

Předčištěné odpadní vody z BČOV, CHČOV, CHBČOV a detoxikačních jam jsou
společně s chladícími vodami a srážkovými vodami, které nejsou nositelem
znečištění odváděny společnou kanalizací do recipientu. Recipientem je řeka Labe,
ČHP 1-04-01-044, říční kilometr 922,238.
Podmínky provozu výše uvedených vodohospodářských zařízení a nakládání
s odpadními vodami jsou pro celý závod LZD stanoveny v IP k provozu zařízení
„Výroba difenylguanidinu (DPG)“ které vydal KÚ Středočeského kraje dne 4.10.2007
pod č.j. 19391/2006/KUSK OŽP/Tr.
Dle platného znění IP se povoluje:
CHČOV

Vypouštění odpadních vod z CHČOV do areálové kanalizace v množství: max.1,8 l/s,
max. 156 m3/den, max. 54 750 m3/rok.
Pro provoz této čistírny odpadních vod se dále stanovuje kromě jiného:
Sledovat 1 x měsíčně ukazatele CNtox., CNcelk., N-NH4, RAS, AOX, Nanorg., NL, Pcelk.,
CHSKCr.
Sledovat 1 x měsíčně objem vypouštěných odpadních vod z CHČOV.
BČOV a CHBČOV

Vzhledem k tomu, že hodnocený záměr nijak nesouvisí s provozem BČOV a
CHBČOV, nejsou bližší podmínky pro provoz těchto zařízení v této dokumentaci
prezentovány.
Vypouštění odpadních vod z LZD do Labe

Vypouštění odpadních vod z LZD do řeky Labe výpustí, říční kilometr 922,238, ČHO
1-04-01-044 v maximálním množství: 2300 l/s, 2880 m3/den, 950 000 m3/rok.
Z hlediska přípustného stupně znečištění uvádí IP návrh následujících závazných
limitů:
Látka nebo ukazatel
BSK5
CHSKCr
NL
CNcelk.
N-NH4
Pcelk.
RAS
1,2 DCE
pH

Roční množství t/rok
29
125
56
1,5
30
3
3950
0,025

Maximální hodnota mg/l
70
290
110
4
75
5,5
8000
0,1

Přípustná hodnota mg/l
40
150
80
1,6
55
3,3
6000
0,05
6-9

Četnost sledování
1 x měsíčně
1 x měsíčně
1 x měsíčně
1 x měsíčně
1 x měsíčně
1 x měsíčně
1 x měsíčně
1 x měsíčně
1 x měsíčně

Dále budou sledovány na výtoku do Labe mimo limitované ukazatele: anilin, Ncelk. a
Nanorg.
CHČOV

Roční objem vypouštěných odpadních vod z CHČOV v roce 2015 byl 22 808 m3.
Kvalitativní výsledky analyzovaných vzorků za rok 2015 s četností 1 x měsíc jsou
uvedeny v tabulce, údaje jsou uváděny v mg/l:
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měsíc
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

CNtox
0,37
0,65
1,14
1,24
1,23
0,45
0,63
0,43
0,25
0,43
0,26
0,20

CNcelk
1,28
1,71
1,96
1,99
2,34
2,90
6,07
2,29
1,85
1,45
0,83
2,41

N-NH4
619
735
505
674
609
667
691
229
394
612
657
706

CHSKCr
279
339
289
354
322
120
963
589
178
171
289
225

NL
101
58
73
78
43
66
98
71
50
34
34
99

RAS
11700
5540
9280
2010
4920
7680
13300
17200
6880
2970
3720
16100

Nanorg
620
736
505
674
609
667
691
229
394
613
657
706

Pcelk
3,98
9,93
144,00
7,73
2,76
4,82
2,59
10,90
141,00
6,61
1,93
4,18

AOX
0,045
0,012
<0,01
0,018
0,021
0,010
0,039
<0,01
0,013
0,019
<0,01
0,022

Hg
0,00239
0,00310
0,00108
0,00049
0,00057
0,00050
0,00034
<0,0002
<0,0002
<0,0002
<0,0002
0,00116

Vypouštění odpadních vod z LZD do Labe

V roce 2015 bylo vypuštěno do Labe 650 800 m3 odpadních vod.
Kvalitativní výsledky analyzovaných vzorků za rok 2015 s četností 1 x měsíc jsou
uvedeny v tabulce, údaje jsou uváděny v mg/l kromě 1,2 DCE kde je jednotkou µg/l,
teplota ve 0C:
měsíc
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

BSK5
17,3
30,3
25,1
17,6
19,6
31,3
20,6
12,5
14,3
24,6
15,7
25,7

CHSKCr
50,0
70,8
68,1
57,2
60,0
81,6
50,4
52,8
65,7
74,8
54,7
92,5

NL
48
36
51
38
36
50
32
31
28
51
49
45

RAS
2580
3480
3190
3020
3230
3780
723
2200
2110
2900
3000
2490

CNcelk
0,134
0,207
0,199
0,249
0,153
0,384
0,623
0,340
0,074
0,018
0,285
0,347

N-NH4+
35,8
31,6
40,9
37,7
40,4
62,4
32,7
31,8
19,7
32,6
34,2
31,0

Nanorg
43,7
38,8
49,1
46,2
45,9
71,9
38,0
35,2
22,3
35,6
39,5
36,6

Pcelk
0,385
0,389
0,868
0,850
0,588
0,624
1,230
0,642
0,437
0,589
0,544
0,474

AOX
0,140
0,180
0,717
0,171
0,058
0,094
0,061
0,032
0,123
0,151
0,080
0,085

1,2 DCE
1,80
5,04
14,40
5,96
16,10
6,46
1,95
<0,10
18,70
3,33
3,62
24,70

pH
8,5
8,0
8,0
8,2
8,0
8,0
8,2
8,0
7,8
8,8
8,3
8,4

Teplota
6,0
6,9
7,7
10,1
19,1
17,3
23,4
26,6
16,0
13,8
16,4
7,9

Ochrana podzemních vod

Výrobní zařízení je umístěno uvnitř objektu, jehož podlaha tvoří nepropustnou
havarijní jímku potřebného objemu. Stejně tak v havarijních jímkách jsou umístěny
zásobníky surovin a výrobků. Stáčení a plnění do silničních a železničních cisteren
bude probíhat na stávajícím zařízení, které je dle sdělení oznamovatele řádně
zkolaudováno a zabezpečeno v souladu s platnou legislativou.
Veškeré nakládání s látkami nebezpečnými vodám bude prováděno na vyhrazených
a zabezpečených plochách, které budou vybaveny nepropustnou bezodtokovou
havarijní jímkou, nebo budou tyto látky skladovány na přenosných ocelových vanách
příslušného objemu.
Hodnocený záměr
CHČOV

Navýšení výroby kyanovodíku a alkalických kyanidů bude spojeno i s navýšením
produkce odpadních vod obsahujících kyanidy. Tyto odpadní vody budou
upravovány na stávající CHČOV. Dle sdělení oznamovatele se předpokládá
navýšení objemu těchto vod o cca 18 000 m3/rok na cílové množství cca 41 000
m3/rok. Kvalita vyčištěních vod bude přibližně na stávající úrovni. Jak je z údajů v IP
zřejmé, kapacita CHČOV je pro předpokládané zatížení postačující. CHČOV bude i
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nadále provozována v souladu s platným IP. Technologie čištění odpadních vod
bude rozšířena o deamonizaci.
BČOV

Při provozu hodnoceného záměru nedojde k nárůstu pracovních sil – záměr
neprodukuje splaškové vody. Provoz BČOV zůstává beze změn.
Odtok do Labe

Provozem hodnoceného záměru dojde k navýšení objemu na výtoku do Labe o:
Vyšší odtok z CHČOV o cca 18 000 m3/rok
Vyšší odluh z chladících věží o cca 28 000 m3/rok.
Vyšší odtok odpadní vody z přípravy napájecí vody o cca 75 000 m3/rok.
Celkové navýšení objemu odpadních vod vypouštěných do Labe se předpokládá
v úrovni cca 120 000 m3/rok. Dle sdělení oznamovatele se kvalita vypouštěných
odpadních vod nezmění. Stávající IP v části vypouštění odpadních vod do vodoteče
zůstane jak z hlediska kvantitativního tak i kvalitativního beze změn.
B.III.3. Odpady
Výstavba

Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z
vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou
známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí
smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní
dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v
průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě),
včetně jejich následného využití nebo odstranění, a investor vytvoří na staveništi
potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů.
Předpokládaná produkce odpadů v období výstavby je uvedena v tabulce:
Kód
150101
150102
150104
150105
150202
170101
170201
170203
170405
170411
170504
170904
200301

Název odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkanina a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
Beton
Dřevo
Plasty
Železo a ocel
Kabely neuvedené pod 170410
Zemina a kamení neuvedené pod 170503
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903
Směsný komunální odpad

Kategorie
O/N
O/N
O/N
O/N
N
O
O
O
O
O
O
O
O

Bude vedena průběžná evidence vznikajících odpadů a provozovatel předloží ke
kolaudaci stavby doklady o množství a druzích vzniklých odpadů, včetně způsobu
jejich využití nebo odstranění.
Stávající stav

Podmínky nakládání s odpady upravuje IP pro provoz zařízení „Výroba HCN a
alkalických kyanidů“. Toto IP vydal KÚ Středočeského kraje, OŽPZ pod č.j.
19387/2007/KÚSK OŽP/Tr ze dne 4.10.2007 ve znění pozdějších změn.
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LZD a.s. nakládají s následujícími nebezpečnými odpady:
Kód
060101
060311
060399
060502
070101
070104
070110
070199
070707
070708
080111
080411
080413
080499
120107
120109
130110
130111
130205
130206
130307
130308
130503
130506
130507
140602
140603
150110
150202

Kategorie
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

160107
160108
160113
160114
160303
160305
160506
160507
160508
160601
160602
160708
160709
161105
170106

N
N
N
N
N
N
M
N
N
N
N
N
N
N
N

170204
170503
170505
170601
170605
170903

N
N
N
N
N
N

190204
190811
190813
200121
200123
200135

N
N
N
N
N
N

Název odpadu
Kyselina sírová a siřičitá
Pevné soli a roztoky obsahující kyanidy
Odpady jinak blíže neurčené (smetky z úklidu kyanidů)
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
Promývací a matečné louhy
Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
Ostatní filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
Odpady jinak blíže neurčené (smetky z úklidu chemických výroben)
Halogenované destilační a reakční zbytky
Jiné destilační a reakční zbytky
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Kaly z lepidel a těsnících materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnících materiálů obsahující nebezpečné látky
Odpady jinak blíže neurčené (smetky z úklidu chemických výroben)
Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny)
Nechlorované hydraulické minerální oleje
Syntetické hydraulické oleje
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje
Syntetické izolační a teplonosné oleje
Kaly z lapáků nečistot
Olej z odlučovačů oleje
Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
Jiná halogenová rozpouštědla a směsi rozpouštědel
Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů), čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné
Olejové filtry
Součástky obsahující rtuť
Brzdové kapaliny
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky
Organické odpady obsahující nebezpečné látky
Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které obsahují nebezpečné látky
Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Olověné akumulátory
Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
Odpady obsahující ropné látky
Odpady obsahující jiné nebezpečné látky
Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné látky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné
látky
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky
Izolační materiál s obsahem azbestu
Stavební materiál obsahující azbest
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující
nebezpečné látky
Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad klasifikovaný jako nebezpečný
Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky

Dle hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2015 vznikly v LZD následující
druhy a množství odpadů, které byly předány oprávněným osobám k využití či
odstranění.

82

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí podle § 6, odst.5. a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Intenzifikace výroby kyanovodíku a alkalických kyanidů II
Kód

Kategorie

060101
060204
060311
070101
070110
070213
070708
080111
080411

N
N
N
N
N
O
N
N
N

080413

N

130206
130503
150101
150102
150103
150107
150110
150202
160214
160508
170203
170402
170405
170407
170504
190204

N
N
O
O
O
O
N
N
O
N
O
O
O
O
O
N

200201
200301
200307

O
O
O

Název odpadu
Kyselina sírová a siřičitá
Hydroxid sodný a hydroxid draselný
Pevné soli a roztoky obsahující kyanidy
Promývací a matečné louhy
Jiné minerální koláče, upotřebená absorpční činidla
Plastový odpad
Jiné destilační a reakční zbytky
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Kaly z lepidel a těsnících materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky
Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnících materiálů obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
Kaly z lapáků nečistot
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Skleněné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů), čistící tkaniny a ……
Vyřazená zařízení neuvedený pod čísly 160209 až 160213
Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Plasty
Hliník
Železo a ocel
Směsné kovy
Zemina a kamení
Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako
nebezpečný
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Objemný odpad

Množství
tun/rok
0,030
2,600
4,220
91,410
334,780
2,840
0,760
0,140
0,200
3,000
0,020
36,290
6,450
18,860
3,720
0,948
37,060
1,100
3,260
0,255
0,320
1,717
169,128
1,625
1055,100
263,340
4,320
45,102
10,640

Dle sdělení oznamovatele se vlastní provoz výroby HCN a alkalických kyanidů podílí
pouze na dílčí produkci tří druhů nebezpečných odpadů a to:
060311 – pevné soli a roztoky obsahující kyanidy – 4,220 tun/rok
150110 – obaly obsahující zbytky NL nebo obaly těmito látkami znečištěné – 4,2
tun/rok
150202 – absorpční činidla, filtrační materiály znečištěné nebezpečnými látkami – 0,4
tun/rok.
Hodnocený záměr

Provozem hodnoceného záměru nedojde ke vzniku nových druhů odpadů a rovněž
tak se významným způsobem nezvýší objem vznikajících odpadů. Dle sdělení
oznamovatele se u dále uvedených druhů odpadů předpokládá navýšení ve výši:
060311 – cca 60%
150110 – cca 50%
150202 – cca 50%
Produkce ostatních odpadů se významnějším způsobem nezmění. Podmínky
nakládání s odpady dle platného IP zůstanou beze změny v platnosti.
Zpracovatelskému týmu dokumentace není znám časový horizont případného
ukončení provozu. Proto nelze v době předložení dokumentace nijak konkrétněji
specifikovat ani objem vznikajících odpadů, ani jejich spektrum. Lze předpokládat, že
při případném ukončení provozu bude postupováno v souladu s legislativou
v odpadovém hospodářství, která bude platná v neznámém časovém horizontu
případného ukončení provozu.
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B.III.4. Ostatní výstupy
Hluk
Stávající stav

Provoz výrobního závodu je nepřetržitý. Jediným rozdílem z hlediska hlukové zátěže
mezi denní a noční dobou je zásobování závodu a odvoz výrobků.
Pro zjištění stávajícího hlukového pozadí souvisejícího s provozem závodu bylo
provedeno měření hlukového pozadí, které je dokladováno v protokolu o
akreditovaném měření 668097.1 – měření hluku v mimopracovním prostředí, který je
doložen jako Příloha č.6 předkládané dokumentace.
Výhledový stav

Ve výhledovém stavu nevznikají ve vztahu s předloženým záměrem žádné nové
stacionární zdroje hluku. Z hlediska synergických vlivů jsou ve výpočtu zohledněny i
nové stacionární zdroje hluku související s intenzifikací výroby EDN.
Z hlediska liniových a plošných zdrojů hluku se jedná o nových 26 pohybů TNA, které
budou realizovány pouze v denní době po výjezdu na veřejnou komunikaci a budou
rozděleny rovnoměrně v obou směrech. Podrobněji lze odkázat na Přílohu č.5
předkládané dokumentace
Vibrace

Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací, které by ovlivňovaly
území mimo areál LZD.
Záření

Stávající provoz není a ani po realizaci záměru nebude zdrojem radioaktivního ani
elektromagnetického záření.
Zápach

Stávající ani budoucí provoz výroby kyanovodíku a alkalických kyanidů není zdrojem
zápachu, který by významně ovlivňoval území mimo areál LZD.
Jiné výstupy
Jiné výstupy nejsou známy.
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C. ÚDAJE
O
V DOTČENÉM ÚZEMÍ

STAVU

C.1. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

ŽIVOTNÍHO

environmentálních

PROSTŘEDÍ
charakteristik

Stávající areál společnost Lučební závody Draslovka, a.s. je situován na
jihovýchodním okraji města Kolín. Jedná se o průmyslovou oblast v blízkosti
frekventované komunikace I/38 – Havlíčkova ulice. Areál tvoří větší počet
průmyslových a administrativních objektů, zpevněné plochy komunikací, železniční
vlečka a odstavné plochy.
C.1.1

Územní systém ekologické stability krajiny

Na severním okraji Kolína je vymezeno nadregionální biocentrum NRBC 7 –
Polabský luh. Z tohoto biocentra vychází dva nadregionální biokoridory. Po Labi je
vedena osa nadregionálního vodního a nivního biokoridoru K 72. Do nivního
nadregionálního biokoridoru K 72 jsou vložena dvě regionální funkční biocentra.
Biocentrum Zálabí je rozsáhlý lesní komplex s porosty ve stáří 33 – 125 let s
převahou dubu letního topolu a lípy. Vtroušen je javor, olše, jasan, borovice, jilm,
bříza. Druhé biocentrum Hánina je součástí PP Kolínské tůně. Jedná se o staré
labské rameno s břehovými porosty, lužním lesem, rozptýlenou zelení. Tato lokalita
je významným hnízdištěm ptactva.

Ve směru přibližně jih – sever jsou navrženy regionální biokoridory RK 1301 a RK
1243. Koridor RK 1301 – Pekelský potok je vymezen po západním okraji Kolína a je
ukončen v regionálním biocentru Zálabí. RK 1243 propojuje regionální biokoridor
Zálabí s osou neregionálního biokoridoru K72. V okolí záměru se nacházejí i dva
biokoridory místního významu.
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Plánovaný záměr však nijak neohrozí nebo nenaruší jejich funkci.
C.1.2

Zvláště chráněná území a přírodní parky

Zájmová lokalita neleží v chráněném území podle zákona č. 114/1992 Sb. v platném
znění. Není zde situované žádné maloplošné chráněné území, přírodní památka ani
přírodní rezervace.
Zájmové území záměru nezasahuje do žádného vymezeného přírodního parku na
území Středočeského kraje.
Dle stanoviska orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Středočeského kraje, se v
zájmovém území ani přilehlém okolí nenacházejí žádné evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti, viz Příloha č. 1 předkládané dokumentace.
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Nejbližší evropsky významné lokality:
EVL Kolín - letiště
- cca 3,5 km JZ směrem od záměru
EVL Libické luhy
- cca 6 k SZ směrem od záměru

C.1.3

Významné krajinné prvky

V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí lokality přírodovědecky
významné a ceněné. Rovněž se zde nenacházejí prvky esteticky významné.
Zpracovatelskému týmu dokumentace není známa okolnost, že by v zájmovém
území nebo v rámci areálu, případně v nejbližším okolí byla nějaká plocha
registrována jako VKP podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
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C.1.4 Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Na území areálu se nenacházejí žádné významnější architektonické , historické ani
kulturní památky. Záměr bude realizován ve stávajícím areálu investora.
C.1.5

Území hustě zalidněná

V Kolíně žije cca 35 % z celkového počtu 91 314 obyvatel celého okresu. Kolín tvoří
významnou dominantu nejen co do počtu obyvatel, ale i co do pracovních příležitostí
v celém okresu. Celková katastrální plocha 3 502 ha je členěna na 10 částí, je na ní
umístěno 3920 domů s 12 197 byty.
Areál společnosti se rozprostírá u silnice Kolín – Kutná Hora a není obklopen
souvislou obytnou zástavbou.
C.1.6

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

V zájmové lokalitě ani jejím blízkém okolí se nenacházejí území zatěžovaná nad
míru únosného zatížení.
C.1.7

Staré ekologické zátěže

Od druhé poloviny 80. let byla pro zabránění šíření znečištění mimo areál LZD
provozována hydraulická ochranná clona. Sanační práce realizované od roku 1994
byly v areálu LZD ukončeny v 1. čtvrtletí roku 2000, v areálu bývalé Kuchařovy
cihelny v roce 2001. V roce 2002 proběhl postsanační monitoring stávajících
hydrogeologických objektů.
Sanační práce byly prováděny v souladu s prováděcím projektem a jeho doplňky a
v souladu s rozhodnutím ČIŽP OI Hradec Králové, č.j. 5/OVHK/208/96/Pi-O14/96,
které vydala dne 24.5.1996 a ve kterém uložila Lučebním závodům – Draslovka a.s.
Kolín 7 opatření k nápravě pro realizaci sanačních prací v těch prostorech areálu
společnosti, které byly řešeny v Analýze rizik zpracované v roce 1994 společností
Vodní zdroje a.s. a v Účelové rizikové analýze z roku 1995 zpracované společností
Geotest Brno, a.s.
Jednotlivá opatření vedla k:
demolicím kontaminovaných objektů (výrobna kalících solí, ferrokyanidu a síranu
amonného),
sanaci horninového prostředí z demolice starých objektů (výrobna kalících solí,
ferrokyanidu a síranu amonného) a znečištěné zeminy v okolí detoxikačních jam
a místa zpracování berlínské modři,
sanaci znečištěné podzemní vody tak, aby na nově stanovené referenční linii vrtů
mimo areál LZD nebyly v podzemní vodě překročeny stanovené limity znečištění,
sanaci kontaminovaných zemin a podzemní vody (výroba retacelu, denaxu a
acetonkyanhydridu),
sanaci zeminy v okolí starých nádrží na síranové louhy,
sanaci veškerého materiálu uloženého na haldě vzniklé při stavbě provozů
kyanové chemie,
revizi technických zařízení u trvajících zdrojů znečištění (nepropustnost jímek,
zabezpečení trubních rozvodů).
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Postup sanačních prací byl průběžně zpřesňován dle nezbytných doprůzkumů,
kontrolních monitoringů a dle výstupů z pravidelných měsíčních jednání a kontrolních
dnů. Všechna výše uvedená opatření byla postupně realizována s cílem odstranit
maximum kontaminace v místech zdrojů, provozovat optimální režim sanačního
čerpání na vrtech hydraulické ochrany a zabránit tak dalšímu potenciálnímu šíření
kontaminace z Kuchařovy cihelny a LZD směrem k jímacímu území Tři Dvory.
Limity znečištění pro podzemní vodu na referenční linii vrtů zůstávají nadále stejné a
byly využity v předkládané Aktualizované analýze rizik ke srovnání s výsledky
laboratorních rozborů:
- CN, celk. 0,05 mg/l
- chlor. uhlovodíky 0,1 mg/l
- sírany 500 mg/l
- NEL 0,2 mg/l

Geotest Brno, a.s. ukončil ochranné čerpání k 31.5. 2002. Od 1.6.2002 provozují
sanační čerpání hydraulické ochrany pracovníci LZD.
Společnost VODNÍ ZDROJE Praha a.s. vypracovala v roce 2006 v návaznosti na
rozhodnutí ČIŽP OI Hradec Králové, vydané dne 14.2.2006 pod
č.j.45/OOV/0545247.04/06/KZV–O7/05 „Projekt sanačních prací“.
Cílem projektovaného sanačního zásahu bylo zamezit šíření znečištění z prostoru
areálu LZD mimo tento areál, zejména ve vztahu k možnosti ohrožení jímacího
území Kolín – Tři Dvory.
Projekt byl rozdělen na 2 etapy sanačních prací, a to práce spojené s odstraněním
sekundárních zdrojů znečištění (tj. oblast staré výroby kyanidů a rhodanidů, oblast
staré výroby AKH a prostor kolejiště u výroby Syntronů) a práce spojené s výstavbou
podzemní těsnící stěny a konečným a trvalým zabezpečením okolí LZD proti úniku
znečištění z tohoto areálu. V rámci procesu schvalování projektové dokumentace
bylo doporučeno sloučení obou etap sanačních prací, aby bylo minimalizováno riziko
mobilizace a úniku kontaminantů vně areál závodu v období mezi otevřením
sanačních výkopů v prostoru sekundárních zdrojů kontaminace a vybudováním
podzemní těsnící stěny.
Na základě výsledků AAR z roku 2010 byla konstatována nutnost realizace
sanačních opatření k zajištění nápravy krajně naléhavého stavu. V rámci aktualizace
projektu byl upraven harmonogram tak, aby obě etapy sanace (likvidace
sekundárních zdrojů znečištění i výstavba podzemní těsnící stěny) probíhaly co
nejdříve a rámcově v souběhu. Toto řešení vycházelo z priority zabezpečení okolí
areálu LZD a účinnějšího zamezení případné mobilizace znečištění při odtěžování
sekundárních zdrojů.
Sanační práce dle projektu z roku 2006, resp. 2010 byly zahájeny v březnu 2011.
Sanace zahrnovala zejména následující činnosti:
Přípravné a projekční práce
Přeložky sítí a technologií
Vyčištění dekontaminační plochy
Demolice nadzemních stavebních objektů – prostor hal kyanidů (S-21) a rhodanidů (S20), prostor acetonkyanhydridu
Těžba zemin a konstrukcí pod úrovní terénu
Stavebně-sanační čerpání v místech těžby zemin
Terénní a závěrečné úpravy
Vzorkování a analytické práce
Nakládání s odpady
Výstavbu podzemní těsnící stěny

89

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí podle § 6, odst.5. a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Intenzifikace výroby kyanovodíku a alkalických kyanidů II

Rekonstrukce čerpacího systému pro čerpání podzemní vody na návodní líci podzemní
těsnící stěny a předání jeho provozu nabyvateli.

Sanační práce proběhly v souladu s uloženým opatřením podle rozhodnutí ČIŽP č.j.
ČIŽP/41/OOV/SR01/ 1005060.005/10/PJC z 3.8.2010. Průběh prací si vyžádal
upřesnění prováděcího projektu 2 metodickými změnami.
Opatření uložená ČIŽP byla splněna v projektovaném rozsahu. Pouze na jednom z
vrtů referenční linie bylo ještě zjištěno jednorázové překročení stanoveného limitu.
Jde o oblast za podzemní těsnící stěnou, kde se sanační zásah projevuje jen
nepřímo a zbytková kontaminace se snižuje atenuací. Podmínky demolic objektů i
výkopových prací byly ztíženy nutností řady přeložek inženýrských sítí a technologií.
Termíny některých prací a způsob provádění bylo nutné sladit s provozními
potřebami LZD. V rámci prací byla po demolici budov likvidována 2 centra
sekundární kontaminace v nenasycené zóně pod objekty bývalé výroby
acetonkyanhydridu a spojených hal kyanidů a rhodanidů.
Podzemní těsnící stěnou délky 793 m byla vytvořena kvalitativně lepší bariéra proti
šíření zbytkové kontaminace podzemní vodou ve směru k prameništi Tři Dvory. Tato
bariéra zatím vyžaduje pokračování dosavadního čerpání v upraveném rozsahu.
Cílem čerpání však již není zamezení šíření kontaminace,ale regulace hladin
podzemní vody v areálu LZD na návodní líci podzemní těsnící stěny.
Byl rekonstruován dosavadní systém čerpání hydraulické bariéry a změněn na
stavební čerpání udržující hladinu podzemní vody v areálu a omezující hladinový
skok na podzemní těsnící stěně. Část systému čerpání situovaná v centru zbytkové
kontaminace má i sanační cíle.
Sanační práce ve smyslu zpracované projektové dokumentace byly ukončeny
v březnu 2013. Předkládaná Aktualizovaná analýza rizik specifikuje a kvantifikuje
míru zbytkových rizik po ukončení sanačních opatření k zajištění nápravy krajně
naléhavého stavu.
C.1.8

Extrémní poměry v dotčeném území

V zájmovém území nejsou známy žádné extrémní poměry. Zájmové území není
ohroženo erozí, sesuvy půdy, záplavami ani jinými přírodními vlivy.
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C.2. Charakteristika
v dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

C.2.1.Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Zájmové území je součástí teplé oblasti, území charakterizují průměrné roční srážky
550 - 560 mm, celkově se území Kolínska nachází v oblasti charakteristické spíše
vláhovým deficitem.
Klimaticky území náleží podle atlasu podnebí k mírně teplému, mírně suchému
klimatickému okrsku s mírnou zimou. Průměrná roční teplota je 8,6°C.
Zájmové území LZD je typicky rovinným, otevřeným terénem s minimálním výskytem
celodenních inverzních stavů. Jakékoliv inverze se vyskytují celkem v 56,2%, tj. 205
dní za rok, z toho v zimním období v 90 dnech a v letním období ve 115 dnech za
rok. Nejvyšší četnost výskytu horní hranice přízemních inverzí je ve výšce 175 - 225
m nad zemí, v letním období je druhé maximum ve výškách 100 - 150 m nad zemí.
Toto druhé maximum odpovídá letním přízemním inverzím v ranních hodinách.
V zájmovém území převažují západní větry.
Znečištění ovzduší
Pětileté aritmetické průměry dostupných znečišťujících látek jsou uvedeny
v rozptylové studii, která je samostatnou Přílohou č. 4 předkládané dokumentace.
C.2.2. Voda
Povrchové vody
Lučební závody Draslovka a.s. Kolín leží na levém břehu Labe, zájmové území
spadá do dílčího povodí 1-03-04. Řeka Labe vytváří osu širokého údolí. Koryto Labe
tvoří místní erozní bázi, drénuje podzemní vody kvartéru. Vlastní trasa toku Labe
byla v minulosti antropogenně ovlivněna. Průtoky v Labi jsou usměrňovány v zájmu
udržení lodní dopravy na toku. Labe je v celé své délce (370,7 km) vodním tokem s
vodárenským odběrem. Jakost vody je pravidelně sledována na profilech státní sítě
sledování jakosti povrchových vod. Nejbližším profil pro sledování jakosti vod se
nachází v obci Veletov. Katastrální území Sendražice u Kolína je vyhlášeno
zranitelnou oblastí.
Dle platného územního plánu města Kolín se areál LZD nachází mimo záplavové
území Labe, hranici záplavového území tvoří násep železničního koridoru Praha –
Kolín – viz mapový podklad na následující straně.
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V následujícím mapovém podkladu jsou dokladovány širší územní vztahy z hlediska
vodohospodářských zájmů.

93

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí podle § 6, odst.5. a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Intenzifikace výroby kyanovodíku a alkalických kyanidů II

Zájmové území se nenachází v ochranném pásmu vodních zdrojů, jak je patrné
z následujícího výřezu vodohospodářské mapy:
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Podzemní vody
Z hlediska hydrogeologického je území reprezentováno kvartérními sedimenty Labe
a jeho přítoků. Daná oblast je podle Hydrogeologické rajonizace ČR zařazena do
rajónu 11, do hydrogeologického subrajónu 115. Tento subrajón zahrnuje kvartérní
fluviální sedimenty přehloubeného koryta Labe, které se vyznačují převahou drobně
psefitického až středně psamitického materiálu. Propustnost kolektoru je průlinová,
hladina podzemní vody je obvykle volná a je hydraulicky spjatá s hladinou v řece
Labe. Hydrogeologické podmínky zájmové lokality jsou složité, zásadním způsobem
ovlivněné zásahem do přirozeného řežimu podzemních vod.
Nejvýznamnějšími přirozenými vodními plochami na levé (jižní) straně toku Labe jsou
Pekelský rybník a slepá ramena původního toku Labe. Na pravé straně jsou
význačnými vodními plochami slepá ramena Labe, tůně a mimo katastr města
zatopené prostory po těžbě písku v okolí Hradišťka I.
Kolín je zásobován pitnou vodou z jímacích vrtů, které jsou umístěné v jímacích
objektech Kolín – Tři Dvory, Kolín – Nová vodárna, Kolín – Nová Ves I, Kolín –
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Štítary. Jímací oblast Kolín – Nová vodárna jímá vodu z cenomanských pískovců,
jímací oblast Kolín – Tři Dvory, Kolín – Nová Ves I. a Kolín – Štítary z kvartérních
fluviálních sedimentů Labe.
Kvartérní fluviální sedimenty Labe dosahují maximální mocnosti 20 m a vysoký
index transmisivity. Jsou tvořeny labskými terasami, na které jsou vázány
vodárenské jímací objekty s největší vydatností. Kvartérní naplaveniny levobřežní
terasy jsou vzhledem ke své mocnosti do 8 m a nižší propustnosti hydrogeologicky
méně významné. Z hlediska zásob podzemní vody vytváří spolu s okrajovými částmi
křídových hornin hlavní akumulaci podzemní vody. Podzemní voda kvartérních
fluviálních naplavenin je nejvíce náchylná k znečištění.
Do předmětného území zasahují z jihu horniny kutnohorského krystalinika, které jsou
převážně tvořeny rulami, se vyznačují nízkou propustností, která se zvyšuje v pásmu
připovrchového rozpojení hornin. Jako zdroje podzemní vody jsou málo vydatné a
náchylné ke kontaminaci vzhledem k mělkému oběhu vody.
Křídové sedimenty zasahující do území ze severu tvoří okraj vodohospodářsky a
hydrogeologicky nejvýznamnější struktury v Čechách – české křídové tabule. Na
Kolínsku jsou zastoupeny průlinově – puklinovo propustnými pískovci cenomanu.
V jejich nadloží směrem k severu (do centra pánve) vystupují slínovce spodního
turonu, které tvoří prakticky nepropustný strop podložních pískovců. Z hlediska zásob
podzemních vod jsou cenomanské pískovce, zejména v oblastech tektonického
porušení, významným kolektorem podzemních vod. Často zde vzniká významná
akumulace vod, jež je využívána v jímacím území Kolín – Nová vodárna. Na Kolínsku
tvoří navíc infiltrační čelo poděbradské lázeňské struktury.
V zájmovém území jde o podzemní vodu průlinovou , vyplňující propustné písky teras
a propustné polohy holocenní akumulace. Hladina podzemní vody není neměnná a
její stav závisí na množství vodních srážek a stavu vody v Labi. V období normálních
stavů má hladina podzemní vody spád k vodoteči. Nejvyšší hladina podzemní vody je
v literatuře popisována v sondách nejvzdálenějších od říčního toku.
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Výřez hydrogeologické mapy je patrný z následujícího podkladu:
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C.2.3. Půda
Realizací záměru budou dotčeny dále uvedené pozemky nacházející se v areálu LZD
a ve vlastnictví LZD, v katastrálním území Kolín. Dle výpisu z katastru nemovitostí se
jedná o následující pozemky:
Číslo parcely Druh pozemku
6475/2
Zastavěná plocha a nádvoří
6470
Zastavěná plocha a nádvoří

Využití
Výrobna kyanovodíku
Výrobna kyanidů

Zábor ZPF
Z uvedených podkladů je patrné, že s posuzovaným záměrem není spojen žádný
dočasný nebo trvalý zábor ZPF. Není tedy nezbytné se v rámci této složky životního
prostředí věnovat podrobnějšímu popisu.
Zábor PUPFL
Záměr nevyžaduje dočasný ani trvalý zábor PUPFL. Stavba není realizovaná
v ochranném pásmu lesa.
C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Geomorfologické poměry
Lokalita se nachází ve 198 m n.m. Lokalita patří k oblasti sedimentace české křídové
pánve. Skalní pohoří je tvořeno turonskými vápenitými pískovci. Kvartérní pokryv je
tvořen jemnozrnnými zeminami, nejvyšší část geologického profilu byla v minulosti
tvořena vrstvami orničních hlín a podorničí.
Geologické poměry
Lokalita je situována na jižním okraji České křídové tabule. V okolí Kolína vystupují
horniny kutnohorského krystalinika z polabské nížiny, v nápadných kamýcích.
Krystalinikum je zde representováno dvojslídnými, středně až hrubě šupinatými
rulami. Výchozy těchto rul je možno pozorovat v lomu, který je situován v přírodních
výchozech u železničního mostu na Zálabí. Tyto horniny také tvoří v předmětném
území souvislé skalní podloží. Povrch ruly není rovinný a vytváří pahorky a deprese.
V místních depresích a na rulách krystalinika jsou uloženy sedimenty křídového stáří,
representované spodnoturonskými šedými písčitými slínovci a slíny, které při své
bázi obsahují příměs částic slídy a úlomků silně zvětralých podložních rul. Tyto
polohy mají charakter slinutých slidnatých písků s úlomky podložních rul a
k horninám spodního turonu jsou zařazeny pro svoji vápnitou příměs, kterou se liší
od eluvií podložních rul. Mocnost těchto bazálních poloh byla v sondách ověřena
v rozmezí 20-140 cm. Ve východní části území, tj. v území spodního terasového
stupně, je uložena pleistocenní písčitá terasa. Je budována středními písky,
převážně stejnozrnnými, které v hlubších polohách obsahují příměs hrubších, místy
až štěrkových zrn. Tato terasa již patří údolní labské nivě, avšak místy je již
nahrazena holocenní akumulací. Holocenní sedimenty, které se usazovaly
v odstavených ramenech a při povodních v zaplaveném území jsou typické střídáním
písčitých a jílovitých poloh s bohatou organickou příměsí. Tyto vrstvy jsou
representované jíly, jílovitými hlínami, šedými písky a hlinitými písky.
Území údolní nivy bylo překryto nesourodými navážkami volně sypanými, které
dosahují mocnosti až 3,6 m. štěrkopísky staropleistocénní terasy, vyplňující staré
vltavské údolí.
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Výřez geologické mapy je patrný z následujícího podkladu:
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Seismicita území
Staveniště se nenachází v oblasti se zvýšenou seismickou aktivitou ve smyslu ČSN
73 0036 Seismické zatížení staveb. Seismické poměry resp. seismicita nevybočuje z
hodnot běžných v této oblasti a její hodnoty nebudou stavbou ovlivněny.
Přírodní zdroje
Podle mapového podkladu GEOFONDU mapy ložiskové ochrany – Surovinový
informační systém (SURIS) není navrhovaný záměr v kolizi s vymezenými ložisky
nerostných surovin.
V širším okolí zájmového území jsou nejvýznamnější surovinou štěrkopísky
terasových sedimentů Labe. Dobývací prostor byl stanoven pro ložiska Hradištko a
Poděbrady - Kluk. Dále jsou v širším okolí zájmového území v Bilanci zásob ČR
evidována ložiska Nová Ves u Kolína, Poděbrady - Libice, Veltruby, Dománovice a
Jelen. Surovinu lze charakterizovat jako písky, štěrkopísky a štěrky, s převahou
štěrkovitých písků.
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východně od území:

severně od území:
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jižně od území:
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severně od území:

východně od území:

jihozápadně od území:

jižně od území:

Radonové riziko
Ovlivnění lidského organizmu radonem může pocházet ze 3 zdrojů:
z půdního vzduchu
z podzemní vody
ze stavebních materiálů
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Jedná se o plyn, který je nepostižitelný smysly. Po přeměně na izotopy polonia,
vizmutu a olova (poločas rozpadu radonu je 3,8 dne), které mají schopnost vázat se
na prachové částice v ovzduší, mohou být vdechovány do plic, kde mohou iniciovat
karcinomy plic (téměř 30% všech onemocnění rakoviny je způsobeno radonem).
Kategorie
rizika
nízké
střední
vysoké

Objemová aktivita Rn222 (kBg.m-3) v půdním vzduchu v základních půdách propustných pro plyny a vodu
nízká
méně než 30
30 - 100
více než 100

střední
méně než 20
20 – 70
více než 70

vysoká
méně než 10
10 – 30
více než 30

Podle „Mapy radonového indexu“ (Česká geologická služba) se zájmové území
nalézá v oblasti převažujícího radonového indexu (rizika) geologického podloží
přechodného – tj. v oblasti nízkého až středního radonového indexu (kvartérní
sedimenty). Tento údaj má však pouze pravděpodobnostní charakter.
Výřez mapy radonu na území ČR je patrný z následujícího podkladu:
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C.2.5. Fauna a flora
Biogeografické členění

Bioregion leží v termofytiku a zaujímá fytogeografický okres Střední Polabí.
Vegetační stupeň je planární až kolínní. Potencionální přirozenou vegetací říčních
niv jsou lužní porosty podsvazu Ulmenion, které se na nejvlhčích místech střídaly s
ostrůvky vrbin svazu Salicion alboe. Přirozená náhradní vegetace vlhkých luk je
představována různými typy, které náležejí svazům Calthion a Molinion.
Prvky dřevin rostoucích mimo les

Zájmové území záměru je prosté mimolesních porostů dřevin.
Flora

Jak je patrné z lokalizace záměru a fotodokumentace uvedené v příslušné části
dokumentace, nejsou v zájmovém území vhodné podmínky pro vznik přirozených
společenstev flóry.
Fauna

Jak je patrné z lokalizace záměru a fotodokumentace uvedené v příslušné části
dokumentace, nejsou v zájmovém území vhodné podmínky pro vznik přirozených
společenstev fauny.
Lesní porosty

Nejsou v dosahu zájmového území.
NATURA

Jak vyplývá z vyjádření KÚ Středočeského kraje (Příloha č.1) lze vyloučit vliv
jakékoliv stavby realizované v areálu závodu na evropsky významné lokality nebo
ptačí oblasti.
C.2.6. Ekosystémy, krajina a krajinný ráz
Areál LZD je situován v rovinné plošině na levém břehu Labe, s nadmořskými
výškami terénu od 194 do 200 m n.m. Terén je rovinný s mírným úklonem k severu
do údolí Labe. V převážné části zájmového území jsou malé výškové rozdíly.
V prostoru mezi areálem provozovatele a řekou je zbudován železniční násep o šířce
cca 250 m, který vytváří plochou, avšak dobře propustnou vyvýšeninu. Vzdálenost
mezi hranicí areálu a řekou je cca 300 - 450 m.
Geografický potenciál krajinné oblasti je vysoký a většinou s možností komplexního
využití v celém rozsahu socioekonomické sféry.
Realizace záměru krajinný ráz nijak neovlivní a nezmění.
C.2.7. Ostatní charakteristiky
Ochranná pásma

V posuzované lokalitě nejsou situována žádná PHO vodních zdrojů I. a II. stupně.
Ochranná pásma případných inženýrských sítí budou specifikována v dokumentaci
pro územní řízení.

112

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí podle § 6, odst.5. a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Intenzifikace výroby kyanovodíku a alkalických kyanidů II

Architektonické a jiné historické památky

V místě uvažované výstavby se nenacházejí žádné architektonické ani historické
památky, výskyt archeologických nalezišť není znám. V případě zjištění výskytu
archeologických památek bude nezbytné umožnit záchranný archeologický výzkum
(zpracování dokumentace).
Vztah k územně plánovací dokumentaci

Vztah záměru k územně plánovací dokumentaci je patrný z vyjádření, které je
doloženo v Příloze č.1 předkládané dokumentace.

C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném
území z hlediska jeho únosného zatížení
Lokalita, kde je plánován předkládaný záměr je situována v průmyslové čtvrti města
Kolína v areálu LZD. Funkčně toto území spadá do zóny průmyslové výroby,
výrobních služeb a skladování.
Sídelní útvary, které jsou rozmístěny na severozápad od areálu, mají charakter
nízkopodlažního bydlení městského typu, které je ovlivněno sousedstvím s
průmyslovou zónou.
Zájmové území posuzovaného záměru lze celkově hodnotit jako lokalitu silně
ovlivněnou antropogenními faktory a industriálními aktivitami. Vlivem antropogenních
aktivit došlo k redukci rozmanitosti krajiny a druhové pestrosti fauny a flory, k
celkovému ovlivnění kvality životního prostředí.
Souhrnně lze na základě charakteristik zájmového území uvedených v předchozích
kapitolách konstatovat, že zájmové území a okolí není zatěžováno nad únosnou
míru.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.1.Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo
a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Výstavba

Lze předpokládat, že v průběhu stavby bude docházet k zásahům do terénu a dalším
stavebním pracím, při kterých budou zvýšené emise prašných částic. Proto je nutné
provést všechna možná opatření na snížení prašnosti. Případnou sekundární
prašnost lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou v zásadách
organizace výstavby respektována následující doporučení:
dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především
v průběhu zemních prací
zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány
celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu
v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno
skrápění příslušných stavebních ploch

Z hlediska etapy výstavby ve vztahu k nejbližším trvale obydleným objektům a při
respektování výše uvedených doporučení lze záměr považovat za realizovatelný.
Provoz
Příspěvky k imisní zátěži

Jak je z provedeného vyhodnocení imisních koncentrací pro stávající stav a cílový
stav zřejmé (Příloha č.4), pro většinu hodnocených škodlivin dochází pouze k
nevýznamným změnám. Celkově lze z hlediska vlivů na ovzduší považovat
předkládaný záměr za možný, jak je patrné ze studie vlivů na veřejné zdraví, která je
doložena v Příloze č.8 předkládané dokumentace.
Příspěvky k hlukové zátěži

Na základě výstupů akustické studie lze vyslovit předpoklad, že při respektování
údajů o nově generované dopravě související s posuzovaným záměrem lze tento
z hlediska akustické zátěže považovat za akceptovatelný, jak vyplývá z Přílohy č.7
předkládané dokumentace.
Znečištění vody a půdy a havarijní stavy

Stávající systém nakládání s odpadními vodami se realizací hodnoceného záměru
nezmění. Stejně tak nedojde k úpravám stávajících zařízení pro předčištění
odpadních vod. Uvedené vlivy v této oblasti tedy nenastávají.
Vlivy na obyvatelstvo, ochrana veřejného zdraví

Součástí předkládané dokumentace je Příloha č.8 hodnotící vlivy na veřejné zdraví,
která byla vypracována autorizovanou osobou pro hodnocení vlivů na veřejné zdraví.
V hodnocení závažnosti nepříznivých vlivů na veřejné zdraví je standardně
využívána metoda hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment).
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Tato metoda je využívaná především při přípravě podkladů ke stanovení přípustných
limitů škodlivých látek v prostředí. Je též jediným způsobem, jak z hlediska ochrany
zdraví hodnotit expozici lidí látkám, pro které nejsou stanoveny závazné limity, jako
jsou v daném případě imise kyanovodíku a kyanidů ve venkovním ovzduší. Jak již
bylo uvedeno, stanovené přípustné limity některých faktorů představují nezbytný
kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a dosažitelnou realitou a nemusí
zaručovat úplnou ochranu, zejména skupin populace se zvýšenou citlivostí. Metoda
hodnocení zdravotních rizik pak umožňuje v konkrétních situacích získání hlubší
informace o jejich možném vlivu na zdraví a pohodu obyvatel, nežli je možné pouhým
srovnáním expozice s limitními hodnotami.
Vzhledem k tomu, že uvedené hodnocení je samostatnou Přílohou č.8 předkládané
dokumentace, jsou v této kapitole uvedeny pouze závěry této studie.
Závěr k riziku znečištění ovzduší
Podkladem k hodnocení úrovně znečištění ovzduší v okolí výrobního areálu LZD byly
výstupy rozptylové studie, která hodnotí imisní vliv obslužné dopravy pro standardní
zastoupení základních škodlivin, tj. oxid dusičitý, oxid uhelnatý, suspendované
částice PM10 a PM2,5, benzen a benzo(a)pyren. Imisní vliv vlastní výroby je kromě
některých základních látek hodnocen pro sumu kyanovodíku a kyanidů (HCN+CN-).
Jedná se o kompletní zastoupení škodlivin, které je možné a účelné zahrnout do
hodnocení vlivů imisí daného záměru na zdraví obyvatel. Jako podklad o imisním
pozadí byly využity oficiální údaje Českého hydrometeorologického ústavu pro danou
lokalitu, doplněné odhadem podle výsledků imisního monitoringu v podobně
zatížených lokalitách a na blízké monitorovací stanici kvality ovzduší.
Při hodnocení zdravotních rizik znečištění ovzduší byly použity aktuální poznatky
z odborné literatury o nebezpečnosti a vztazích expozice a účinku v souladu s
autorizačním návodem Státního zdravotního ústavu Praha pro hodnocení
zdravotního rizika expozice chemickým látkám ve venkovním ovzduší.
Současné znečištění ovzduší v lokalitě záměru odpovídá podle výsledků
kvantitativního odhadu zdravotního rizika v ukazatelích úmrtnosti a nemocnosti
obyvatel na základě imisního pozadí suspendovaných částic mírně podprůměrné
úrovni rizika znečištění ovzduší v ČR.
Posuzovaná výroba v areálu společnosti LZD včetně související dopravy má na
současnou imisní situaci lokality podle výsledků rozptylové studie u všech
hodnocených škodlivin nepatrný a z hlediska zdravotního rizika zcela zanedbatelný
vliv. Realizací záměru intenzifikace výroby kyanovodíku a alkalických kyanidů se tato
situace nijak nezmění.
Závěr k riziku hluku
Hodnocení rizika hluku bylo provedeno v souladu s požadavky autorizačního návodu
SZÚ Praha AN 15/04 verze 3.
Podkladem k hodnocení expozice byly výsledky provedených měření a výstupy
akustické studie, která hodnotí současnou akustickou situaci u obytné zástavby
v okolí areálu LZD a její změnu pro realizaci záměru.
Ke kvalitativní a kvantitativní charakterizaci rizika byly použity prahové hladiny hluku
a vztahy expozice a účinku doporučené metodickými návody WHO a Evropské
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agentury pro životní prostředí s doplněním podle aktuálních poznatků z odborné
literatury.
Vzhledem k akustickým parametrů posuzovaného záměru byla předmětem
hodnocení především současná akustická situace předmětné lokality, kde je
dominantním zdrojem stávající doprava.
Hluková zátěž z dopravy zde dosahuje úrovně, která je i při dodržení hlukového limitu
s korekcí na starou hlukovou zátěž zdrojem obtěžování obyvatel přilehlé zástavby a
mírně zvýšeného rizika kardiovaskulárních onemocnění. Tato situace však není
vzhledem ke kompromisnímu charakteru limitů hluku z dopravy neobvyklá.
Provoz posuzovaného záměru, včetně jím generované dopravy, akustickou situaci
okolí areálu LZD podle výsledků akustické studie nijak neovlivní a z hlediska
zdravotního rizika bude zcela bezvýznamný.
D.I.2. Vlivy na ovzduší
Vyhodnocení vlivů na ovzduší je samostatnou Přílohou č.4 předkládané
dokumentace, proto jsou v této kapitole formulovány pouze závěry této studie.
Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program SYMOS 97, verze 2013 (Verze: 7.0.5072.16788) na základě registrační
karty z měsíce února 2003.

Zpracovatel rozptylové studie je držitelem Osvědčení o autorizaci ke zpracování
rozptylových studií č.j. 2143/820/08/DK, udělené Ministerstvem životního prostředí
ČR.
Rozptylová studie je zpracována dle přílohy č. 15 k vyhlášce 415/2012 Sb. Dle
podkladů zadavatele je předkládaná rozptylová studie řešena ve dvou variantách.
Varianta 1: stávající stav - synergické vlivy
Jak je zřejmé z provedené analýzy stávajícího a cílového stavu jsou v rámci této
varianty hodnoceny synergické vlivy emisí ∑HCN+CN- a NOx z výrobny HCN, emisí
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∑HCN+CN- z výrobny alkalických kyanidů a emisí HCN a TZL z výrobny DPG. Dále
jsou ve výpočtu zohledněny i charakteristické emise (NOx, CO, PM10, PM2,5, benzen
a benzo(a)pyren) z osobní a nákladní (silniční i železniční) dopravy. Hmotnostní toky
jednotlivých znečišťujících látek z dopravy odpovídají průměrné intenzitě dopravy
v LZD a.s. v roce 2016. Hmotnostní toky jednotlivých znečišťujících látek z bodových
zdrojů odpovídají průměrným hodnotám za období 2011 – 2015 (v souladu s údaji o
imisním pozadí).
Varianta 2: cílový stav - synergické vlivy
Ve variantě cílového stavu jsou hodnoceny stejné znečišťující látky jako ve variantě
stávajícího stavu. Navýšením výroby HCN, alkalických kyanidů a DPG nedochází
k emisím nových druhů znečišťujících látek.
Hmotnostní toky znečišťujících látek z jednotlivých bodových stacionárních zdrojů
korespondují se stavem, kdy bude dosaženo maximálních výrobních kapacit, tj.
výrobna kyanovodíku 17 500 tun/rok, výrobna kyanidů 23 000 tun/rok a výrobna DPG
4 050 tun/rok.
Obdobně intenzita nákladní dopravy (a z ní vypočtené emise) v cílovém stavu
zohledňuje potřebné navýšení intenzity dopravy pro zvýšený dovoz surovin a
materiálů a expedici výrobků z těchto výroben. V bilanci dopravy v cílovém stavu je
dále uvažováno i s provozem výrobny SAM na projektovaný výkon.
Intenzita osobní dopravy se významným způsobem nezmění. Nepředpokládá se
nárůst pracovních míst ani výstavba dalších stání pro parkování osobních
automobilů.
Z hlediska bilancí emisí z dopravy byl použit programový produkt MEFA 13. Program
MEFA 13 navazuje na freewarovou verzi programu na výpočet emisních faktorů
(MEFA 06).
V roce 2012 byl program aktualizován v rámci projektu č. TA01020491 - „Vývoj
aplikačního prostředí pro implementaci aktualizace metodiky MEFA“, který finančně
podpořila Technologická agentura České republiky z programu Alfa. Výchozí verze
modelu MEFA umožňovala provádět výpočty pouze pro emise z běžného provozu
automobilů na komunikaci (tzv. „teplé emise“), a to pouze pro výfukové emise.
Výstupy metodických projektů řešených v minulých letech obsahují komplexní
výpočetní postupy pro dosud nesledované složky emisí. V rámci aktualizace
programu MEFA byly do programového kódu vneseny příslušné matematické vztahy,
byly vytvořeny obslužné procedury, kontrolní mechanismy a cykly pro sumarizaci
výsledků. Pro obsluhu nových funkcí byly do uživatelského rozhraní přidány ovládací
prvky a nové dialogy umožňující uživatelská nastavení potřebných parametrů.
Aktualizovaný program tak dokáže hodnotit nejen emise z běžného provozu, ale
zahrnuje nově i vyčíslení nárůstu emisí při studených startech vozidel, zohledněny
byly emise z otěru brzd a pneumatik, z resuspenze prachu ležícího na vozovce a
samostatně i emise spojené s průjezdem automobilů křižovatkou.
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2013 je programový systém pro modelování
znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou
v oblasti ochrany ovzduší.
Výpočet imisní zátěže byl v jednotlivých variantách řešen ve výpočtové síti
1000x1000 metrů o kroku 20 m, která představuje celkem 2601 výpočtových bodů.
Výpočet byl dále rozšířen o 6 výpočtových bodů (3001 – 3006) mimo výpočtovou síť.
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Ve výpočtové síti jakož i v mapových podkladech je použito hodnoty L rovné 1,6 m –
dýchací zóna člověka.
V následující tabulce jsou potom uvedeny souřadnice bodů mimo výpočtovou síť:
VB
3001
3002
3003
3004
3005
3006

popis

X
-687433
-687376
-687371
-687349
-687253
-687158

Havlíčkova č.p. 577
Havlíčkova č.p. 552
Havlíčkova č.p. 425
Havlíčkova č.p. 404
Havlíčkova 853
Havlíčkova 602-4

Y
-1057983
-1058075
-1058100
-1058128
-1058275
-1058320

Z
204,0
203,7
203,3
203,5
204,8
202,3

L
14,0
9,0
8,0
8,0
14,0
12,0

V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve
výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené
koncentrace sledovaných znečišťujících látek (µg.m-3 ):
body sítě
varianta
Varianta 1

Varianta 2

znečišťující látka
∑ HCN + CN- - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)
∑ HCN + CN- - Aritmetický průměr /1 hod (µg.m-3)
NO2 - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)
NO2 - Aritmetický průměr /1 hod (µg.m-3)
CO - Maximální denní klouzavý aritmetický průměr/8hod (µg.m-3)
PM10 - Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
PM10 - Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)
PM2,5 - Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
Benzen - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)
Benzo(a)pyren - Aritmetický průměr /1 rok (ng.m-3)
∑ HCN + CN- - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)
∑ HCN + CN- - Aritmetický průměr /1 hod (µg.m-3)
NO2 - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)
NO2 - Aritmetický průměr /1 hod (µg.m-3)
CO - Maximální denní klouzavý aritmetický průměr/8hod (µg.m-3)
PM10 - Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
PM10 - Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)
PM2,5 - Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
Benzen - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)
Benzo(a)pyren - Aritmetický průměr /1 rok (ng.m-3)

min
0,0000
0,0000
0,0005
0,0111
4,1011
0,0007
0,0598
0,0006
0,0002
0,0000
0,0000
0,0000
0,0007
0,0157
4,1472
0,0009
0,0652
0,0007
0,0002
0,0000

max
0,0898
2,8217
0,0093
0,7356
81,4525
0,1492
0,6781
0,1209
0,1051
0,0035
0,0409
2,8013
0,0125
0,9564
81,5126
0,1654
0,7683
0,1343
0,1053
0,0036

body mimo síť
min
0,0307
2,2760
0,0029
0,5975
12,6750
0,0095
0,2421
0,0071
0,0009
0,0003
0,0148
2,2642
0,0039
0,7668
12,8878
0,0102
0,2617
0,0077
0,0009
0,0004

max
0,0371
4,1461
0,0044
0,7085
49,2857
0,0331
0,4008
0,0254
0,0168
0,0009
0,0181
4,1194
0,0059
0,9203
49,4323
0,0391
0,4381
0,0301
0,0169
0,0010

Vyhodnocení výsledků
Vyhodnocení příspěvků ∑ HCN+CN- k imisní zátěži zájmového území
Imisní limit pro uvedené znečišťující látky není stanoven. Lze predikovat, že
příspěvky stávajícího stavu k imisní zátěži z hlediska charakteru hodnocené
znečišťující látky, lze považovat za imisní pozadí zájmového území.
Stávající stav

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti jsou
dosahovány příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,09 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť maximálně do 0,04 µg.m-3.
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti jsou
dosahovány příspěvky k imisní zátěži maximálně do 2,83 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť maximálně do 4,15 µg.m-3.
Uvedené příspěvky k imisnímu pozadí zájmového území lze současně pokládat za
imisní pozadí pro potřeby studie vlivů na veřejné zdraví.
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Cílový stav

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti budou
dosahovány příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,05 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť maximálně do 0,02 µg.m-3.
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti budou
dosahovány příspěvky k imisní zátěži maximálně do 2,80 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť maximálně do 4,12 µg.m-3.
Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území
Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu
k hodinovému aritmetickému průměru.
Pětileté aritmetické průměry pro NO2 za roky 2011 až 2015 nesignalizují
překračování imisního limitu pro roční aritmetický průměr této škodliviny (16,2 až
23,9 µg.m-3).
Stávající stav

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti jsou
dosahovány příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,009 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť maximálně do 0,004 µg.m-3.
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti jsou
dosahovány příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,736 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť maximálně do 0,709 µg.m-3.
Cílový stav

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti budou
dosahovány příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,013 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť maximálně do 0,006 µg.m-3.
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti budou
dosahovány příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,957 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť maximálně do 0,920 µg.m-3.
Rozptyl imisních příspěvků NO2 je dán výškou výduchu spalovny koncových plynů.
Maximální koncentrace z hlediska příspěvků k imisní zátěži NO2 nastávají cca 1588
m od zdroje 101 na jihozápad ( v µg.m-3):
Varianta 1
Varianta 2

roční
hodinová
0,0227
2,2877
0,0305
2,9744

Jedná se o lokalitu v prostoru obchvatu města Kolín a to při sjezdu z komunikace I/38
na komunikaci II/125:
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dosažená maxima NO2

Vyhodnocení příspěvků CO k imisní zátěži zájmového území
Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota
imisního limitu z hlediska maximálního denního klouzavého aritmetického průměru/8
hod 10 000 µg.m-3.
Stávající stav

Z výsledků výpočtů je patrné, že příspěvek posuzovaného záměru k aritmetickému 8
hod. průměru se pohybuje do 81,5 µg.m-3 ve výpočtové síti, což lze označit za
zcela nevýznamné příspěvky ve vztahu k imisnímu limitu.
Cílový stav

Z výsledků výpočtů je patrné, že příspěvek posuzovaného záměru k aritmetickému 8
hod. průměru se bude pohybovat do 81,6 µg.m-3 ve výpočtové síti, což lze označit
za zcela nevýznamné příspěvky ve vztahu k imisnímu limitu.
Vyhodnocení příspěvků PM10 k imisní zátěži v zájmovém území
Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska
ročního aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický
průměr potom 50 µg.m- 3 (avšak s možností překročení této koncentrace 35 krát za
kalendářní rok).
Podle hodnocení úrovní znečištění ovzduší v předmětné lokalitě se pětileté průměry
ročních průměrných koncentrací za roky 2011 až 2015 v zájmovém území pohybují
v rozpětí 22,8 µg.m-3 až 23,5 µg.m-3 . Podle téhož hodnocení je PM10 – 36. nejvyšší
hodnota 24 hod. průměrné koncentrace v zájmovém území do 40,9 µg.m-3.
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Stávající stav

Příspěvek posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického průměru PM10
pohybuje do 0,15 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,03 µg.m-3 mimo výpočtovou síť.
Příspěvek k 24 hodinovému aritmetickému průměru frakce PM10 se bude pohybovat
do 0,68 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,40 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Cílový stav

Příspěvek posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického průměru PM10
bude pohybovat do 0,17 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,04 µg.m-3 mimo výpočtovou
síť.
Příspěvek k 24 hodinovému aritmetickému průměru frakce PM10 se bude pohybovat
do 0,77 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,44 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Vyhodnocení příspěvků PM2,5 k imisní zátěži v zájmovém území
Pro PM2,5 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit z hlediska ročního
aritmetického průměru hodnotou 25 µg.m-3.
Podle hodnocení úrovní znečištění ovzduší v předmětné lokalitě se pětileté průměry
ročních průměrných koncentrací za roky 2011 až 2015 v zájmovém území pohybují
v rozpětí 17,4 až 17,5 µg.m-3.
Stávající stav

Příspěvek posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického průměru PM2,5
pohybuje do 0,12 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,026 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, takže i se zohledněním známého pozadí nelze předpokládat
v souvislosti s posuzovaným záměrem překročení imisního limitu z hlediska roční
průměrné koncentrace.
Cílový stav

Příspěvek posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického průměru PM2,5
bude pohybovat do 0,13 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,030 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť.
Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži v zájmovém území
Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota
imisního limitu pro roční aritmetický průměr benzenu 5 µg.m-3.
Podle hodnocení úrovní znečištění ovzduší v předmětné lokalitě se pětileté průměry
ročních průměrných koncentrací za roky 2011 až 2015 v zájmovém území pohybují
do 1,4 µg.m-3.
Stávající stav

Příspěvky k imisní zátěži benzenu se pohybují hluboce pod hodnotou imisního limitu,
a tudíž je patrné, že imisní limit v souvislosti s posuzovaným záměrem v řešeném
časovém horizontu není překročen. Samotné imisní příspěvky lze označit za malé a
nevýznamné, pohybující se maximálně do 0,1051 µg.m-3 z hlediska příspěvků
záměru k ročnímu aritmetickému průměru ve výpočtové síti a do 0,0168 µg.m-3 u
bodů mimo výpočtovou síť.
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Cílový stav

Příspěvky k imisní zátěži benzenu se budou pohybovat taktéž hluboce pod hodnotou
imisního limitu, a tudíž je patrné, že imisní limit v souvislosti s posuzovaným
záměrem v řešeném časovém horizontu nebude překročen. Samotné imisní
příspěvky lze označit za malé a nevýznamné, pohybující se maximálně do 0,1053
µg.m-3 z hlediska příspěvků záměru k ročnímu aritmetickému průměru ve výpočtové
síti a do 0,0169 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Příspěvky k imisní zátěži benzo(a)pyrenu
Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota
imisního limitu pro roční aritmetický průměr benzo(a)pyrenu 1 ng.m-3.
Podle hodnocení úrovně znečištění ovzduší v předmětné lokalitě se pětileté průměry
ročních průměrných koncentrací za roky 2011 až 2015 v zájmovém území pohybují
v rozpětí 0,97 až 1,40 ng.m-3.
Stávající stav

Samotné imisní příspěvky lze označit ve stávajícím stavu za malé a nevýznamné,
pohybující se maximálně do 0,0035 ng.m-3 z hlediska příspěvků záměru k ročnímu
aritmetickému průměru.
Cílový stav

Samotné imisní příspěvky se budou pohybovat maximálně do 0,0036 ng.m-3
z hlediska příspěvků záměru k ročnímu aritmetickému průměru.
Nyní platná legislativa ochrany ovzduší umožňuje umísťování zdrojů znečišťování
ovzduší i do území, kde dochází k překračování imisních limitů znečišťujících látek za
situace, kdy příspěvky z provozu zdrojů k ročním koncentracím znečišťující látky
nedosahují úrovně 1% limitu roční průměrné koncentrace. Z výsledků výpočtu
rozptylové studie vyplývá, že příspěvky záměru k imisní zátěži se pohybují pod 1%
úrovně imisního limitu roční průměrné koncentrace.
Závěr
Jak je z provedeného vyhodnocení imisních koncentrací pro stávající stav a cílový
stav zřejmé, pro většinu hodnocených škodlivin dochází pouze ke zcela
nevýznamným změnám.
Celkově lze z hlediska vlivů na ovzduší považovat předkládaný záměr za možný.
Ve vztahu k vlivům na ovzduší budou v další přípravě záměru a jeho provozu
respektována následující opatření:
příslušnému úřadu bude předložena žádost o změnu IP související s navýšením výroby
kyanovodíku a alkalických kyanidů
při výrobě kyanovodíku a alkalických kyanidů budou dodržovány emisní limity, stanovené
pro jednotlivé stacionární zdroje stávajícím integrovaným povolením
při zkušebním provozu (v rámci garančního testu) bude provedeno měření emisí všech
uvedených stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a tím bude prokázáno plnění
emisních limitů i při maximální projektované kapacitě
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické
charakteristiky
Vyhodnocení vlivů na akustickou situaci zájmového území je součástí akustické
studie, která je samostatnou Přílohou č.7 předkládané dokumentace, a proto jsou
v této kapitole pouze prezentovány závěry této studie.
Součástí vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na akustickou situaci
v zájmovém území je také autorizované měření hluku související jednak se zjištěním
aktuální akustické situace z hlediska dopravy na veřejném komunikačním systému
(Protokol č. F104/2014 – Příloha č.5), jednak s hlukovým pozadím souvisejícím se
samotným provozem závodu (Protokol č. 668097.1 – Příloha č.6).
Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit programový produkt
HLUK+, verze 11,06 Profi, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí
generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území.
Hluk+ od verze 9.15 zohledňuje "Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném
venkovním prostoru staveb" (MZ ČR, 1.11.2010). Pro konkrétní bod lze stiskem
jediné klávesy vypnout (dočasně/trvale) odraz od fasády objektu, před níž byl bod
zadán, a tímto způsobem prokázat hladinu akustického tlaku zvuku dopadajícího na
fasádu posuzované stavby. Orgány ochrany veřejného zdraví tuto veličinu závazně
vyžadují. Tato skutečnost je ve výstupu programu HLUK+ charakterizována
znaménkem (+) a nebo (–) za číslem výpočtového bodu. Znaménko (-)
charakterizuje, že bod byl zadán u fasády a je u něj vypnut vliv odrazu od
příslušného objektu.
Použití uvedeného výpočtového programu pro posuzování hluku ve venkovním
prostředí je akceptováno dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM / 510
- 3272 - 13.2.9695 ze dne 21. února 1996.
Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit programový produkt
HLUK+, verze 10.95 Profi, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí
generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. Hluk+ od
verze 9.15 zohledňuje "Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném
venkovním prostoru staveb" (MZ ČR, 1.11.2010). Pro konkrétní bod lze stiskem
jediné klávesy vypnout (dočasně/trvale) odraz od fasády objektu, před níž byl bod
zadán, a tímto způsobem prokázat hladinu akustického tlaku zvuku dopadajícího na
fasádu posuzované stavby. Orgány ochrany veřejného zdraví tuto veličinu závazně
vyžadují. Tato skutečnost je ve výstupu programu HLUK+ charakterizována
znaménkem (+) a nebo (–) za číslem výpočtového bodu. Znaménko (-)
charakterizuje, že bod byl zadán u fasády a je u něj vypnut vliv odrazu od
příslušného objektu. Použití uvedeného výpočtového programu pro posuzování
hluku ve venkovním prostředí je akceptováno dopisem Hlavního hygienika České
republiky č.j. HEM / 510 - 3272 - 13.2.9695 ze dne 21. února 1996.
V rámci předkládané hlukové studie byly řešeny následující varianty:
VARIANTA 1: Rok 2000, veřejný komunikační systém
VARIANTA 2: Rok 2016, veřejný komunikační systém, stav bez záměru
VARIANTA 3: Rok 2016, veřejný komunikační systém, stav se záměrem
VARIANTA 4: Rok 2016, příspěvky nových stacionárních, liniových a plošných
zdrojů hluku uvnitř areálu Lučebních závodů DRASLOVKA, a.s. Kolín
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Výpočtové oblasti a výpočtové body

Vyhodnocení akustické situace v území je řešeno v 1 výpočtové oblasti pro
následující výpočtové body:
VB
1
2
3
4
5
6
7

popis
Havlíčkova č.p. 577
Havlíčkova č.p. 552
Havlíčkova č.p. 425
Havlíčkova č.p. 404
Havlíčkova 853
Havlíčkova 602-4
Havlíčkova 602-4

Poznámka
pro posouzení hluku z dopravy
pro posouzení hluku z dopravy
pro posouzení hluku z dopravy
pro posouzení hluku z dopravy
pro posouzení hluku z dopravy
pro posouzení hluku z dopravy
pro posouzení hluku z provozu

s tím, že výpočtové body č.1 až č.6 jsou hodnoceny v rámci Variant 1 až 3,
výpočtový bod č.7 je hodnocen v rámci Varianty 4.
Hygienické limity
Pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích lze předpokládat následující
hygienické limity: 70 dB pro denní dobu.
Z dikce Nařízení vlády vyplývají následující limity nejvýše přípustných hodnot hladiny
akustického tlaku A ve venkovním prostoru ve vzdálenosti 2 m před fasádou
obytných a ostatních chráněných objektů a v prostoru, který je využíván k rekreaci,
sportu, léčení, zájmové a jiné činnosti: 50 dB pro denní dobu, 40 dB pro noční dobu.
Výsledky výpočtu
Varianta 1
T A B U L K A
Výška
Č.NadTerén Abs.Nmv
13.0
206.4
1- 12.0
215.4
23.0
206.0
26.0
209.0
33.0
206.0
36.0
209.0
43.0
205.9
46.0
208.9
53.0
204.8
5- 12.0
213.8
63.0
203.5
6- 12.0
212.5

B O D Ů

V Ý P O Č T U

( D E N )

LAeq (dB)
Souřadnice
doprava průmysl celkem
1072.8; 1402.8
66.8
66.8
1072.8; 1402.8
66.4
66.4
1133.1; 1313.4
67.1
67.1
1133.1; 1313.4
67.1
67.1
1138.0; 1292.3
64.9
64.9
1138.0; 1292.3
64.9
64.9
1158.1; 1263.2
66.1
66.1
1158.1; 1263.2
66.1
66.1
1257.7; 1110.3
65.3
65.3
1257.7; 1110.3
65.2
65.2
1344.4; 1068.3
64.7
64.7
1344.4; 1068.3
63.7
63.7

předch.

měření

Varianta 2
T A B U L K A
Výška
Č.NadTerén Abs.Nmv
13.0
206.4
1- 12.0
215.4
23.0
206.0
26.0
209.0
33.0
206.0
36.0
209.0
43.0
205.9
46.0
208.9
53.0
204.8

B O D Ů

V Ý P O Č T U

( D E N )

LAeq (dB)
Souřadnice
doprava průmysl celkem
1072.8; 1402.8
64.3
64.3
1072.8; 1402.8
64.0
64.0
1133.1; 1313.4
64.6
64.6
1133.1; 1313.4
64.6
64.6
1138.0; 1292.3
62.5
62.5
1138.0; 1292.3
62.5
62.5
1158.1; 1263.2
63.5
63.5
1158.1; 1263.2
63.5
63.5
1257.7; 1110.3
62.9
62.9
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T A B U L K A

B O D Ů

V Ý P O Č T U

( D E N )

Výška
LAeq (dB)
Č.NadTerén Abs.Nmv
Souřadnice
doprava průmysl celkem
5- 12.0
213.8
1257.7; 1110.3
62.8
62.8
63.0
203.5
1344.4; 1068.3
62.2
62.2
6- 12.0
212.5
1344.4; 1068.3
61.3
61.3

předch.

měření

Varianta 3
T A B U L K A

B O D Ů

Výška
Č.NadTerén Abs.Nmv
13.0
206.4
1- 12.0
215.4
23.0
206.0
26.0
209.0
33.0
206.0
36.0
209.0
43.0
205.9
46.0
208.9
53.0
204.8
5- 12.0
213.8
63.0
203.5
6- 12.0
212.5

V Ý P O Č T U

( D E N )

LAeq (dB)
Souřadnice
doprava průmysl celkem
1072.8; 1402.8
64.3
64.3
1072.8; 1402.8
64.0
64.0
1133.1; 1313.4
64.6
64.6
1133.1; 1313.4
64.6
64.6
1138.0; 1292.3
62.5
62.5
1138.0; 1292.3
62.5
62.5
1158.1; 1263.2
63.5
63.5
1158.1; 1263.2
63.5
63.5
1257.7; 1110.3
62.9
62.9
1257.7; 1110.3
62.8
62.8
1344.4; 1068.3
62.2
62.2
1344.4; 1068.3
61.3
61.3

předch.

měření

Porovnání variant 1 – 3 dokladuje následující tabulka
Výpočtový
bod

1
2

3
4
5

6

LAeq (dB)
Výška

V1

V2

V3

V2-V1

V3-V2

3

66,8

64,3

64,3

-2,5

0,0

12

66,4

64,0

64,0

-2,4

0,0

3

67,1

64,6

64,6

-2,5

0,0

6

67,1

64,6

64,6

-2,5

0,0

3

64,9

62,5

62,5

-2,4

0,0

6

64,9

62,5

62,5

-2,4

0,0

3

66,1

63,5

63,5

-2,6

0,0

6

66,1

63,5

63,5

-2,6

0,0

3

65,3

62,9

62,9

-2,4

0,0

12

65,2

62,8

62,8

-2,4

0,0

3

64,7

62,2

62,2

-2,5

0,0

12

63,7

61,3

61,3

-2,4

0,0

Z výše uvedených tabulek vyplývají následující skutečnosti:
Časové horizonty roku 2000 a 2016 byly řešeny s odkazem na NV č. 272/2011 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, §2, písm. n. U žádného z řešených výpočtových bodů v
porovnání roku 2000 se stavem v roce 2016 nedošlo k navýšení hodnoty hlukového
ukazatele o více jak 0,9 dB. Naopak realizací obchvatu došlo k prokazatelnému snížení
hlukové zátěže u hodnocených výpočtových bodů podél komunikace.
Z výše uvedeného porovnání roků 2000 (Varianta 1) a 2016 (Varianta) lze
vyvodit závěr, že ve vztahu k automobilové dopravě je z hlediska hygienických
limitů oprávněné používat korekci na starou hlukovou zátěž.
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Pokud provedeme porovnání stavu bez hodnoceného záměru (Varianta 2)
se stavem v případě realizace záměru (Varianta 3), potom je z výsledků výpočtů
patrné, že u zvolených výpočtových bodů nedochází k nárůstu hladin
akustického tlaku
Z § 20, odst. (5) NV č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že při
hodnocení změny hodnot hlukového ukazatele v chráněných venkovních prostorech
staveb, chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních prostorech staveb nelze
považovat za hodnotitelnou změnu rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB; u
zvolených výpočtových bodů nedochází k nárůstu hladin akustického tlaku

Na základě uvedených skutečností lze vyslovit předpoklad, že při respektování údajů
o nově generované dopravě související s posuzovaným záměrem
lze tento
z hlediska akustické zátěže považovat za akceptovatelný.
Varianta 4
Tato varianta vyhodnocuje samotné příspěvky záměru a souvisejících investicí
v denní a noční době:
Den (06.00 – 22.00 hod.)
T A B U L K A

B O D Ů

Výška
Č. NadTerén Abs.Nmv
79.0
206.2

V Ý P O Č T U

( D E N )

LAeq (dB)
Souřadnice
doprava průmysl celkem
1364.9; 1063.5
29.0
24.6
30.4

předch.

měření

Noc 22.00 – 06.00 hod.)
T A B U L K A
Výška
Č. NadTerén Abs.Nmv
79.0
206.2

B O D Ů

V Ý P O Č T U

( N O C )

LAeq (dB)
Souřadnice
doprava průmysl celkem
1364.9; 1063.5
24.6
24.6

předch.

měření

Energetický součet měření dle protokolu uvedeného v Příloze č.6 předkládané
dokumentace a provedeného výpočtu je patrný z následující tabulky:
Výp. bod

Havlíčkova
č.p. 602
Havlíčkova
č.p. 602

Den

Noc

výška (m)

Výpočet
/Laeq (dB)/

Měření
/Laeq (dB)/

Energetický
součet
/Laeq (dB)/

9

30,4

44,1

44,3

9

24,6

37,7

37,9

Z uvedených výsledků výpočtů lze vyslovit záběr, že u zvoleného výpočtového bodu
nebude docházet z hlediska provozu k překračování základního hygienického limitu
pro denní, respektive noční dobu při energetickém součtu výsledků výpočtu a
měření.
Celkově lze uzavřít, že z hlediska vlivů záměru na akustickou situaci v zájmovém
území je předkládaný záměr možný.
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D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Stávající systém nakládání s odpadními vodami se realizací hodnoceného záměru
nezmění. Rovněž tak zůstanou v platnosti hodnoty stanovené v integrovaném
povolení z hlediska množství vypouštěných odpadních vod do recipientu a stanovené
ukazatele povoleného znečištění.
Bilance splaškových vod v areálu LZD se realizací hodnoceného záměru nezmění –
nedochází k nárůstu pracovních sil.
Bilance srážkových vod se podstatným způsobem nezmění. V místech plánované
výstavby jsou v současné době převážně zpevněné plochy, nárůst množství
odváděných srážkových vod bude minimální a z hlediska areálu LZD a.s. zcela
nevýznamný.
CHČOV

Navýšení výroby kyanovodíku a alkalických kyanidů bude spojeno i s navýšením
produkce odpadních vod obsahujících kyanidy. Tyto odpadní vody budou
upravovány na stávající CHČOV. Dle sdělení oznamovatele se předpokládá
navýšení objemu těchto vod o cca 18 000 m3/rok na cílové množství cca 41 000
m3/rok. Kvalita vyčištěních vod bude přibližně na stávající úrovni. Jak je z údajů v IP
zřejmé, kapacita CHČOV je pro předpokládané zatížení postačující. CHČOV bude i
nadále provozována v souladu s platným IP. Technologie čištění odpadních vod
bude rozšířena o deamonizaci.
BČOV

Při provozu hodnoceného záměru nedojde k nárůstu pracovních sil – záměr
neprodukuje splaškové vody. Provoz BČOV zůstává beze změn.
Odtok do Labe

Provozem hodnoceného záměru dojde k navýšení objemu na výtoku do Labe o:
Vyšší odtok z CHČOV o cca 18 000 m3/rok
Vyšší odluh z chladících věží o cca 28 000 m3/rok.
Vyšší odtok odpadní vody z přípravy napájecí vody o cca 75 000 m3/rok.
Celkové navýšení objemu odpadních vod vypouštěných do Labe se předpokládá
v úrovni cca 120 000 m3/rok. Dle sdělení oznamovatele se kvalita vypouštěných
odpadních vod nezmění. Stávající IP v části vypouštění odpadních vod do vodoteče
zůstane jak z hlediska kvantitativního tak i kvalitativního beze změn.
Ve vztahu k vlivům na povrchové vody bude oznamovatel pro další projektovou
přípravu a provoz záměru respektovat následující opatření:
bude zaktualizován a příslušnému vodoprávnímu úřadu předložen ke schválení
„Vodohospodářský havarijní plán“, který bude zpracován v souladu s vyhláškou č.
450/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.
při zkušebním provozu (v rámci garančního testu) bude prokázáno plnění kvantitativních
ukazatelů pro provoz CHČOV a kvalitativních ukazatelů na odtoku z areálu stanovených
stávajícím integrovaným povolením a tím bude i prokázána funkčnost CHČOV i při
maximální projektované kapacitě
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D.I.5. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy
Trvalý a dočasný zábor ZPF

Tento vliv nenastává. S posuzovaným záměrem není spojen žádný vliv na ZPF.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů
Výstavba

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude
provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i
použité stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří
investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně
vyhovujícího způsobu využití nebo odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby
odpovídá dodavatel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o
provedení prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze
objektivně určit.
Zásady organizace výstavby budou respektovat ve vztahu k odpadům vznikajícím
v etapě výstavby následující opatření:
•

•
•

•

budou specifikovány prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných
ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby
uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených
prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství
budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný
způsob využití respektive odstranění
dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich
odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy
s dodavatelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve
nabídnout k využití
ke kolaudačnímu řízení předloží oznamovatel specifikaci druhů a množství odpadů z
výstavby a doklady o způsobu jejich využití, resp. odstranění

Provoz

Provozem hodnoceného záměru nedojde ke vzniku nových druhů odpadů a rovněž
tak se významným způsobem nezvýší objem vznikajících odpadů. Dle sdělení
oznamovatele se u dále uvedených druhů odpadů předpokládá navýšení ve výši:
060311 – cca 60%
150110 – cca 50%
150202 – cca 50%
Produkce ostatních odpadů se významnějším způsobem nezmění. Podmínky
nakládání s odpady dle platného IP zůstanou beze změny v platnosti.
Povinnosti provozovatele ve vztahu k odpadům vznikajícím v rámci posuzovaného
záměru vyplývají z příslušného složkového zákona a platného integrovaného
povolení a nejsou tak specifikovány v rámci předkládané dokumentace.
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Záměr nepředstavuje změnu místní topografie. Vliv nenastává.
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Vlivy na chráněné části přírody

V území ovlivněném posuzovanou stavbou se nenachází žádné zvláště chráněné
území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění. S ohledem na polohu zvláště chráněných území přírody vzhledem k poloze a
rozsahu vlastního zájmového území tato interakce nenastane.
Trvalý a dočasný zábor PUPFL

Předkládaný záměr negeneruje žádné trvalé nebo dočasné nároky na PUPFL. Dle
podkladů oznamovatele záměr nebude realizován v ochranném pásmu lesa. Vliv
nenastává.
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V rámci realizace předkládaného záměru vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
nenastává.
D.I.7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Vlivy na prvky dřevin rostoucích mimo les

Záměr nepředstavuje kácení dřevin rostoucích mimo les. Vliv nenastává.
Vlivy na floru

Vzhledem k situování záměru uvnitř areálu lze vyslovit závěr, že vlivy na floru
nenastávají.
Vlivy na faunu

Vzhledem k situování záměru uvnitř areálu lze vyslovit závěr, že vlivy na faunu
nenastávají.
Vlivy na ekosystémy

Vzhledem k charakteru záměru tento vliv nenastává.
Vlivy na lokality evropského významu

Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou evropsky významnou lokalitou
nebo ptačí oblastí a ani zprostředkovaně nemůže tato území soustavy Natura 2000
na území ČR ovlivnit.
Tento názor dokládá i stanovisko KÚ Středočeského kraje podle § 45 i zák. č.
114/1992 Sb. v platném znění, uvedené v Příloze č.1 předkládané dokumentace.
Vzhledem k charakteru záměru tento vliv nenastává.
Vlivy na prvky ÚSES

Z hodnocení části předložené dokumentace, týkající se
územního systému
ekologické stability krajiny vyplývá, že posuzovaný záměr se prvků ÚSES přímo
nedotýká. Nejsou dotčeny funkčně významné ekologicky stabilní krajinné segmenty,
které jsou dle metodiky integrální součástí NRBK, pokud jsou lokalizovány v jeho
ochranném pásmu.
Vzhledem k charakteru záměru tento vliv nenastává.
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Vlivy na významné krajinné prvky

Jak je patrné z popisné části dokumentace, uvedený vliv nenastává.S ohledem na
polohu záměru nejsou očekávány přímé vlivy na VKP „ze zákona“ ani VKP
registrované, nejsou tedy s ohledem na polohu záměru očekávány ani žádné další
vlivy, které by mohly zprostředkovaně zasáhnout vymezená území VKP.
Vzhledem k charakteru záměru tento vliv nenastává.
D.I.8. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Realizace záměru a jeho následný provoz nebude znamenat žádný zásah do reliéfu
krajiny. Vzhledem k charakteru záměru tento vliv nenastává.
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr nevyžaduje zvláštní infrastrukturu nebo vyvolané investice, které by mohly
nad rámec výše popsaných vlivů ovlivnit charakter krajiny, stav ekosystémů či
způsob využití území. Záměr v sobě neobsahuje prostory, které by vyžadovaly
zvláštní ochranu ohledně radonového rizika.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný
dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní
hodnoty nemateriální povahy.

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních
vlivů
D.II.1. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti
Posuzovaný záměr je v daném území předkládanou dokumentací posouzen ze
všech podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné,
že se jedná o aktivitu navrhovanou v zóně určené pro obdobné záměry. Z této
skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů
záměru na životní prostředí. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly
D.I. předložené dokumentace je patrné, že vlivy z hlediska velikosti a významnosti na
jednotlivé složky životního prostředí lze označit za malé a málo významné.
D.II.2. Možnosti přeshraničních vlivů
Přeshraniční vlivy ve spojitosti s předkládaným záměrem nenastávají.
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D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
a nestandardních stavech
Lučební závody Draslovka, a.s. Kolín (LZD) jsou závodem, ve kterém se
s nebezpečnými látkami (kyseliny, louhy, chlor, chlorkyan, kyanovodík, kyanidy,
organické sloučeniny apod.) nakládá již dlouhodobě a za tuto dobu provozovatel
získal bohaté zkušenosti jak s bezpečným způsobem nakládání s těmito látkami, tak i
s odstraňováním nejrůznějších poruch nebo havárií různého rozsahu.
Pro prevenci možných havárií a předcházení vzniku nestandardních stavů jsou
V LZD vypracovány výrobně technologické dokumentace – pracovní instrukce. Tyto
instrukce jsou zpracovány individuálně pro každou výrobnu, která je v LZD
provozována. Každá pracovní instrukce obsahuje podrobný a zcela jednoznačný
postup pro najíždění, provoz a odstavení příslušného výrobního zařízení a to jak při
plánovaném odstavení zařízení, tak i pro případ, že zařízení musí být odstaveno
z důvodů vzniku nestandardního stavu. Důsledné dodržování těchto instrukcí je
základním předpokladem pro minimalizaci možných havárií.
Základním materiálem pro minimalizaci environmentálních rizik při možných
haváriích a nestandardních stavech je podniková organizační směrnice
„Vodohospodářský havarijní plán“. Tento materiál je na rozdíl od pracovních instrukcí
zpracován pro celý závod LZD souhrnně a jeho obsah je v souladu s vyhláškou č.
450/2005 Sb. V rámci této směrnice jsou v souladu s požadavky výše citované
vyhlášky uvedeny např. veškeré závadné látky, se kterými se v LZD nakládá, popisy
cest možných havarijních odtoků závadných látek, popis stavebních, technologických
a konstrukčních preventivních opatření a zejména pak postupy při vzniklých
haváriích, a to jak z hlediska bezprostředního způsobu odstraňování příčin havárie a
jejího zneškodnění, tak i z hlediska způsobu a rozsahu hlášení těchto havárií. Bližší
postupy pro likvidaci vzniklých havárií v členění na jednotlivé druhy nebezpečných
látek jsou pak uvedeny v příloze č.4 – Postup zásahu, která je nedílnou součástí
havarijního plánu. Stávající „Vodohospodářský havarijní plán“ byl v LZD vypracován
v březnu 2016 a následně byl 16.8.2016 schválen příslušným úřadem.
Z hlediska zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky podléhá
areál LZD dikci tohoto zákona. Množství nebezpečné látky umístěné v areálu LZD je
větší než je množství uvedené v příloze č.1 k tomuto zákonu a areál se proto
zařazuje do „skupiny B“. Dle §10 zákona č. 59/2006 Sb. je provozovatel objektu nebo
zařízení zařazeného do skupiny B povinen zpracovat bezpečnostní zprávu a
předložit ji příslušnému orgánu ke schválení.
Stávající platná verze bezpečnostní zprávy byla schválena Krajským úřadem
Středočeského kraje dne 3.4.2008 pod č.j. 32912/2008/KUSK OŽP/Šf . Dle tohoto
rozhodnutí KUSK schválil předloženou bezpečnostní zprávu a další související a
předložené materiály a zároveň stanovil závazné podmínky pro další období.
Provozovatel splnil stanovené závazné podmínky výše uvedeného rozhodnutí.
Vzhledem ke změnám v legislativě předložil provozovatel na KUSK aktualizovanou
verzi bezpečnostní zprávy. V době zpracování této dokumentace probíhal na KUSK
proces schvalování aktualizované verze bezpečnostní zprávy.
Jak je z dokumentace zřejmé, realizací záměru nedochází k zavádění nových výrob,
nebo k významným změnám stávajících technologických postupů. Navýšení výroby
bude dosaženo dílčími úpravami nebo změnami strojního zařízení, optimalizací
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výrobního procesu apod. Není proto nutné vypracovávat nové pracovní instrukce
nebo havarijní plán. Je však nutné uvedené změny promítnout do stávající výrobně
technologické dokumentace – pracovních instrukcí pro výrobnu kyanovodíku a pro
výrobnu alkalických kyanidů a dále aktualizovat stávající „Vodohospodářský havarijní
plán“, který je zpracován souhrnně pro celý areál.
V rámci další projektové přípravy záměru oznamovatel bude realizovat následující
opatření:
bude provedena
kyanidů

aktualizace pracovních instrukcí pro výrobnu HCN a alkalických

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
V souladu s Metodickým sdělením MŽP, odboru posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence č.j. 18130/ENV/15 jsou základní opatření
projednaná s oznamovatelem a projektantem záměru po vypracování předkládaného
oznámení uvedena v kapitole B.I.6 a jsou chápána jako opatření, která jsou součástí
záměru a s jejichž naplněním se automaticky počítá a budou realizována.
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování dokumentace byly použity následující podklady:
literární údaje (viz seznam literatury)
terénní průzkumy
osobní jednání

Seznam použité literatury a podkladů
1) Provozní podklady oznamovatele týkající se intenzifikace výroby alkalických kyanidů a
kyanovodíku
2) Bubník J.: Modely pro výpočet znečištění ovzduší z provozu automobilové dopravy používané v
ČHMÚ a praktické příklady výpočtu imisní zátěže, Sb. předn.: "Metody stanovení emisní a imisní
zátěže z mobilních zdrojů znečištění ovzduší, FINISH s.r.o., Pardubice, 1995
3) Liberko M., Polášek J.: HLUK +, verze 11.06, ENVICONSULT, JpSoft, Praha, 1999
4) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha
5) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha
6) Kolektiv: Hygiena, díl 1., faktory životního prostředí ovlivňující zdraví, Univerzita Karlova, Praha,
1996
7) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991
8) Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území České republiky včetně doprovodných
meteorologických dat, ČHMÚ, 1997

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které
se vyskytly při zpracování
Při zpracování dokumentace se s ohledem na charakter záměru, jeho umístění a
technologii zásadní nedostatky ve znalostech nevyskytly.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Oznamovatel nepředkládá v rámci procesu EIA variantní řešení.

F. ZÁVĚR
V rámci předkládané dokumentace byl posuzovaný záměr posouzen ze všech
podstatných hledisek. Na základě provedeného vyhodnocení velikosti a významnosti
vlivů na veřejné zdraví a jednotlivé složky životního prostředí lze předložený záměr
považovat za možný.
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G.
VŠEOBECNĚ
SROZUMITELNÉ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

SHRNUTÍ

Předmětem předkládané dokumentace je záměr: „Intenzifikace výroby kyanovodíku a
alkalických kyanidů II“
Dle zpracovatele předkládané dokumentace lze hodnocený záměr zařadit dle přílohy
č.1 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění do:
kategorie I: bod 7.3. - Zařízení k výrobě základních organických a
anorganických chemikálií (např. uhlovodíky, kyseliny, zásady, oxidy, soli, chlor,
amoniak, apod.).
kategorie II: bod 10.4. – Skladování vybraných nebezpečných chemických látek
a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých,
žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických
pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad
1 tunu, kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad
100 tun.
Příslušným úřadem pro zjišťovací řízení je v tomto případě Ministerstvo životního
prostředí.
Oznamovatel využívá zákonné možnosti, dané ustanovením § 6 odstavec 5)
platného znění zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, tedy pro záměr,
odpovídající dikci ustanovení § 4 odstavec 1) písmeno a) citovaného zákona
předkládat přímo dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí.
Navýšení výroby kyanovodíku a alkalických kyanidů oproti hodnotám uvedeným
v platném IP pro tyto výroby je uvedeno v tabulce:
Výrobek
Kyanovodík
Alkalické kyanidy

Dle IP
12 000 tun/rok
17 000 tun/rok

Cílová kapacita
17 500 tun/rok
23 000 tun/rok

Předmětem hodnoceného záměru jsou následující úpravy:
Stavební řešení

Vlastní intenzifikace výroby kyanovodíku a alkalických kyanidů nevyžaduje výstavbu
nových objektů nebo zpevněných ploch. Většina navrhovaných úprav spočívá ve
výměně jednotlivých zařízení za větší (zvýšení průměru kolon, zvýšení teplosměnné
plochy). U výměníku se tohoto zvýšení dosáhne budˇ výměnou za větší výměník
nebo bude instalován další výměník. Z hlediska stavebního řešení tyto úpravy budou
znamenat úpravy základových desek, výstavbu nových desek pro nová zařízení,
zesílení stávajících ocelových konstrukcí, nebo výstavbu nových ocelových
konstrukcí ve stávajícím objektu SO 01 nebo SO 02.
Pro snížení pracnosti a zlepšení kvality skladování pevných kyanidů a dalších
pomocných materiálu se oznamovatel rozhodl v rámci hodnoceného záměru zvýšit
skladovací kapacitu objektu SO 02 a to přístavbou:
Sklad I – jednopodlažní, přízemní objekt o půdorysných rozměrech cca 17 x 25 m a
výšce cca 6 m.
Sklad II – jednopodlažní, přízemní objekt o půdorysných rozměrech cca 10 x 6 m a
výšce cca 6 m.
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Situování těchto přístaveb je zřejmé z celkové situace, která je uvedena v kapitole
B.I.6 dokumentace. Provedení těchto objektů bude obdobné jako u skladu produktů a
obalů SO 02 – montovaná železobetonová konstrukce a keramické zdivo. Upřesnění
stavebního řešení bude provedeno v rámci vypracování projektové dokumentace
těchto objektů.
Technologické řešení

Stávající výrobní zařízení pro výrobu kyanovodíku a kyanidů bylo uvedeno do
provozu v letech 1996 resp. 1995. Oznamovatel má tak dlouhodobé zkušenosti
s výrobou těchto produktů. Na základě podrobného technologického rozboru obou
výrob byly stanoveny tzv. úzké články výroby, tj. části technologického zařízení, které
je nezbytné pro zajištění vyšší, požadované výroby vhodným způsobem upravit.
Rozsah a způsob úpravy je závislý od charakteru zařízení.
Výroba kyanovodíku

Za účelem dalšího navyšování výrobní kapacity stávající výrobní technologie na
cílovou kapacitu 17 500 tun/rok jsou plánována následující intenzifikační opatření:
•

Chladič lutrové vody E118/4,5: Zvýšení chladícího výkonu stávajícího systému
výměníků E112-118. Nová výměníková dvojice bude na rozdíl od stávajícího
připojena na samostatnou trasu solanky.

•

Nový reaktor/utilizátor: Pro dosažení cílové kapacity je při podmínce zachování
optimální rychlosti reakčních plynů nutná instalace nového reaktoru s větším
průtočným průřezem, včetně nového utilizátoru.

•

Deskové výměníky E 110/E 109: Pro zajištění stabilního teplotního profilu
v koloně C 103 je nutné navýšit teplosměnnou plochu těchto výměníků.

•

Pračka vzduchu C 101: Nová pračka s vyšším průtočným průřezem a nižší
tlakovou ztrátou.

•

Rekuperační výměníky E 113/1,2,3,4: Nové výměníky s větší teplosměnnou
plochou.

•

Dmychadlo vzduchu L 101: Nové dmychadlo s vyšším objemovým výkonem.

•

Odsavač plynu L 102: Nový odsavač s vyšším objemovým výkonem.

•

Filtry vzduchu F 105: Nové filtry.

•

Striper síranových louhů C 102: Nový striper s vyšším průtočným průřezem.

•

Absorpce HCN v C 104: Nová kolona s vyšším průtočným průřezem a zvětšení
průměru potrubí pro vstup plynné fáze do C 104.

•

Chladiče lutrové vody E 112 – E 118: Nové chladiče s větší teplosměnnou
plochou.

•

Čerpadla silné/lutrové vody P105, P 106: Nová čerpadla o vyšším výkonu.

•

Destilační kolony C 105 A/B: V případě že nebudou kapacitně vyhovující, bude
instalována další nová dvojice kolon C 105 C/D.

•

Čpavková pračka C 103: V případě že nebude kapacitně vyhovující, bude
instalována odlehčovací pračka C 103B.

•

Striper odpadních vod C 106: Nová kolona, včetně nových vestaveb.
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•

Deamonizace odpadních vod: V roce 2016 se provede instalace deamonizační
technologie pro odstranění amonných iontů z odpadních vod provozu kyanidů.
Deamonizační technologie bude navazovat na stávající technologii stripování
kyanovodíku z odpadní vody (striper C 106).

Výroba kyanidů

Pro zvýšení stability a kapacity výroby kyanidů na cílovou hodnotu 23 000 tun/rok se
předpokládají na technologickém zařízení pro výrobu kyanidů následující úpravy:
•

Rozšíření kapacity reakčního uzlu, zvýšení kapacity reaktorů R 301A,B.

•

Úpravy procesu sušení – modernizace stávajícího uzlu pro snížení emisí a
zvýšení přestupu tepla, úprava míchadla sušárny, konstrukční úpravy zásobníku
mokrého krystalu, konstrukční změny dávkovacího šneku do sušárny.

•

Výměna původní vypírky „TCA pračky“ za vypírku procesních plynů (zvětšení
průměru, materiální provedení, snížení třecích ztrát).

•

Rekonstrukce parních rozvodů pro důležité technologické
odpařování.

•

Zvýšení efektivity technologického uzlu odstřeďování – brýdové vody pro oplach
odstředivek, sjednocení systému řízení.

•

Výměna a konstrukční úpravy baterie cyklónových odlučovačů H 309.

•

Kontinualizace výroby s orientací na maximální snížení prostojových časů.

•

Zavedení systému pro práci s technologickými daty.

•

Zlepšení manipulace s výrobky – snížení pracnosti na jednotlivých úsecích
s možností získání času na preventivní údržbu zařízení.

•

Snížení četnosti oprav jednotlivých aparátů jejich konstrukční úpravou nebo
náhradou , případně změnou materiálové specifikace.

•

Zlepšení interní a meziskladové logistiky vyráběného pevného produktu.

uzly – sušení a

V případě, že realizací výše uvedených opatření se nedosáhne požadované cílové
kapacity 23 000 tun/rok předpokládá se realizace dalších opatření jako:
Instalace nové odparky, odlučovače kapek, včetně kondenzátoru a vývěv,
případně změna systému odpařování.
Změna technologie sušení ze současné vírové na vibrační, případně
konstrukční úpravy současné vírové sušárny, které umožní urychlení a zvýšení
efektivity sušení.
Rozšíření skladovacích kapacit pro skladování výrobků.
Instalace vedlejší technologické linky kompaktování.
Úpravy ve finalizaci výrobku – instalace další linky, včetně osazení potřebných
mezizásobníků pro skladování meziproduktu.
Kapacita stávající CHČOV je postačující pro čištění zvýšeného objemu odpadních
vod z výroben HCN a kyanidů při dodržení stávajících limitních hodnot dle platného
IP. Technologie čištění bude doplněna o deamonizaci odpadních vod.
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Kromě výše uvedených úprav ve výrobnách kyanovodíku a kyanidů bude nutné
realizovat:
Rozšíření spalovny koncových plynů – SO 13

Rozšíření spalovny koncových plynů bude provedeno v rámci stavby „ Výstavba EDN
III“
Po uvedení stavby do provozu bude možné na spalovně termicky likvidovat až 17 000
m3 odpadních plynů hodinově, t.j. zvýšení kapacity o 100 %. Spaliny z nového kotle
budou zavedeny do stávajícího komínu spalovny.
Modernizace chlazení recirkulační vody

Pro tuto modernizaci je zpracován projekt. Bude řešeno jako samostatná stavba
s předpokládaným termínem realizace v roce 2017.
Bez realizace výše uvedených staveb nelze zvyšovat kapacitu výroby kyanovodíku a
kyanidů nad hodnoty uvedené v platném integrovaném povolení.
Dle sdělení oznamovatele bude po realizaci záměru dosaženo ve výrobně HCN
kapacity 17 500 tun/rok (FPD 8400 hodin/rok) a ve výrobně kyanidů kapacity 23 000
tun/rok (FPD 8400 hodin/rok). Stávající zařízení CHČOV je kapacitně postačující pro
čištění zvýšeného objemu odpadních vod z výroben HCN a kyanidů při dodržení
stávajících limitních hodnot dle platného IP. Rovněž tak i spalovna koncových plynů
bude po provedených úpravách kapacitně postačující pro termickou likvidaci
koncových plynů z výroben HCN a kyanidů a dalších výroben.
Realizací záměru nedojde k vytvoření nových pracovních míst, výrobu budou
zajišťovat stávající pracovníci v nepřetržitém čtyřsměnném provozu.
Z hlediska vlivů na ovzduší a na hlukovou situaci zájmového území lze záměr označit
za možný na základě hodnocení, která jsou obsahem Přílohy č.4 a Přílohy č.7
předkládané dokumentace.
Ze studie vlivů na veřejné zdraví vyplývá, že:
vzhledem k akustickým a emisním parametrům posuzovaného záměru byla
předmětem hodnocení především současná akustická a imisní situace předmětné
lokality a jejích obyvatel. Výsledkem je konstatování, že míra zdravotních rizik
hlukové expozice a znečištění ovzduší se zde nevymyká běžné úrovni v lokalitách
zatížených dopravou a průmyslem
ve vztahu k posuzovanému záměru z provedeného hodnocení spolehlivě vyplývá,
že jeho vliv včetně související dopravy nijak neovlivní současnou situace a
z hlediska zdravotních rizik hluku i znečištění ovzduší pro obyvatele dotčené
lokality bude bezvýznamný a zcela zanedbatelný.
Před zahájením provozu po realizaci hodnoceného záměru bude vypracován a
předložen ke schválení tzv. havarijní plán v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb. ve
znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.
S posuzovaným záměrem není spojen žádný vliv na ZPF. Předkládaný záměr
negeneruje žádné trvalé nebo dočasné nároky na PUPFL. Dle podkladů
oznamovatele záměr nebude realizován v ochranném pásmu lesa. Vliv nenastává.
Provozem hodnoceného záměru nedojde ke vzniku nových druhů odpadů, jedná se
o intenzifikaci stávajících výrob.

137

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí podle § 6, odst.5. a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Intenzifikace výroby kyanovodíku a alkalických kyanidů II

V rámci realizace předkládaného záměru vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
nenastává.
Záměr nepředstavuje kácení dřevin rostoucích mimo les. Vliv nenastává.
Vzhledem k situování záměru lze vyslovit závěr, že vlivy na floru a faunu nenastávají.
Realizace záměru a jeho následný provoz nebude znamenat žádný zásah do reliéfu
krajiny. Vzhledem k charakteru záměru tento vliv nenastává.
Vlivy na ostatní složky životního prostředí lze označit za malé a málo významné.
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H. PŘÍLOHY
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Vyjádření o souladu stavby s územním plánem, stanovisko orgánu ochrany
přírody k hodnocení záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Platné znění integrovaného povolení
Bezpečnostní listy
Rozptylová studie
Protokol o zkoušce č. F 104/2014 – měření hluku ze silniční dopravy
Protokol o zkoušce č.668097.1 - měření v mimopracovním prostředí firmy
Akustická studie
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví
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