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Situace

Situace
Hlavní činností společnosti Kovohutě Příbram a.s. je pyrometalurgická recyklace
druhotných surovin na bázi olova. Největší podíl tvoří olověné baterie, před jejichţ
zpracováním musí být odstraněn přítomný elektrolyt, tj. zředěná kyselina sírová. Záměr
předpokládá vyuţití této kyseliny při louţení odpadů a druhotných surovin s obsahem zinku
za účelem jeho separace ve formě uhličitanu zinečnatého, který bude finálním prodejním
produktem. K louţení budou vyuţity vyřazené nově dováţené zinkové monočlánky (po
mechanické úpravě v areálu oznamovatele) a dále vlastní odpady, z nichţ v současné době
není zinek získáván a v konečném důsledku končí ve struskách (Zn prach, stěry
z odzinkování). Louţící roztok (odpadní elektrolyt – zředěná kyselina sírová) byl dosud
předáván k odstranění externí oprávněné firmě.

Historie
Celá historie příbramského hutnictví je neoddělitelně spjata s dolováním na
Příbramsku. I kdyţ jsou historické prameny skoupé na přímé doklady o existenci příbramské
hutě v dobách počátku českého státu, lze s naprostou určitostí předpokládat, ţe huť na
zpracování stříbra stávala v okolí Příbrami jiţ v dobách přemyslovských kníţat. Nejstarším
písemným dokladem o existenci huti na Příbramsku stále zůstává listina z 21. dubna 1311,
kterou praţský rychtář Volflin a městská rada praţská stvrzují, ţe Konrád z Příbrami a jeho
synové předali praţskému biskupovi Janu IV. z Draţic huť, kterou zbudovali svými vlastními
náklady. Dalších zhruba 200 let jsme odkázáni na doklady o dolování v okolí Příbrami, které
však lze povaţovat za nepřímé důkazy o existenci hutě. Z těchto údajů je zřejmé, ţe zdárný
rozvoj těţby byl přerušen aţ husitskými válkami, za nichţ Příbram velmi utrpěla. Obrat
k lepšímu nastal aţ v polovině 16. století a vyvrcholil roku 1579, kdy císař Rudolf II. povýšil
Příbram na svobodné horní město a vybavil ji četnými privilegii. V 80. letech 16. století však
nastává hluboký úpadek trvající vlivem třicetileté války aţ do konce 17. století.
Skutečný převrat ve vývoji hornictví a hutnictví nastal aţ roku 1772 příchodem Jana
Antonína Alise do příbramského revíru. Tento osvícený muţ započal etapu rozsáhlé přestavby
a modernizace příbramských dolů, které pozdvihl na světovou úroveň. Rokem 1779, kdy bylo
pod jeho vedením započato hloubení dolu Vojtěch, začíná období rozkvětu dolování. Protoţe
však v té době ještě poměrně nová huť z roku 1725 nemohla stačit tempu rozvíjejících se
dolů, začal J. A. Alis prosazovat myšlenku postavení nové moderní hutě, která by dokázala
zpracovávat veškeré rudy z příbramského revíru. S výstavbou nové hutě bylo započato dne
10. dubna 1786 v místech, kde stávala jiţ roku 1632 huť stará, která však byla pro značnou
vzdálenost od tehdejších dolů opuštěna. Tato huť je základem dnešní akciové společnosti
Kovohutě Příbram nástupnická. Nová huť zpracovávala stříbrné rudy nejen z Příbramska, ale
i z Jáchymovska, Budějovicka a dalších oblastí. Vedle stříbra se dostává do popředí zájmu
také olovo, a tak bylo roku 1859 - 62 postaveno osm vysokých olovářských pecí a od roku
1886 byla zavedena olovářská druhovýroba.
Z těţby a výroby stříbra se vyvinula postupně výroba olova, do roku 1973 ještě
z domácích olověných koncentrátů a poté výhradně z olověných odpadů (druhotných
surovin). Jejich podstatnou část tvoří pouţité startovací autobaterie, které jsou zpracovávány
na olovo, olověné slitiny a výrobky z olova. Na počátku 80. let minulého století se také začalo
více pohlíţet na ochranu ţivotního prostředí. Byl postaven 160 m vysoký komín s kvalitním
a účinným odlučovacím zařízením. Na počátku devadesátých let bylo vybudováno ekologicky
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zabezpečené sloţiště kaustifikačních kalů, avšak jak se v pozdějších letech ukázalo, bohuţel
i nešťastně umístěná skládka sodné strusky, v polovině devadesátých let došlo k vybudování
chemické (dešťové a oplachové) a biologické (splaškové) čističky odpadních vod.
Kovohutě Příbram jsou od roku 1994 akciovou společností. Po privatizaci provedla
akciová společnost zásadní rekonstrukci technologie recyklace a mnoho dalších ekologických
opatření včetně odstraňování starých ekologických zátěţí.
Modernizací technologie a výstavbou nové šachtové pece Varta (1997), která
umoţnila zpracování celých akumulátorů, se huť kvalitativně zařadila mezi moderní evropské
hutě. Samozřejmostí byla její dohořívací komora, která byla v letech 2003 - 2004
optimalizována a vybavena odparným chlazením spalin, a nejmodernější odlučovací systém.
Významné bylo také sníţení spotřeby energií zrušením centrálního vytápění vč. náhrady uhlí
ekologičtějším zemním plynem. Další omezení pouţívaných nebezpečných chemických látek
a přípravků, sníţení produkce nebezpečných odpadů a také úspory energií zajistil přechod
z alkalické rafinace na rafinaci olova kyslíkem (1999).
Významným oborem je recyklace odpadů s obsahem drahých kovů, především od
roku 2001, kdy byla vybudována zpracovací linka v nově zrekonstruované hale. 1. 9. 2005
byla zřízena divize Elektroodpad provozující nově vybudovanou linku na zpracování
elektrošrotu s vytříděním a vyuţitím separovaných odpadů.
Kromě tří recyklačních divizí společnost v rámci divize Produkty vyrábí celou řadu
výrobků a polotovarů na bázi olova, cínu, mědi, stříbra aj. Divize vznikla v roce 1998, ovšem
její historie sahá do let 1886 - 1888, ve kterých byla budována tzv. továrna na olověné zboţí.
Její sortiment byl postupně rozšiřován, hlavně po roce 1948, kdy byla do Kovohutí přesunuta
výroba z několika znárodněných firem, v roce 1968 došlo k modernizaci výroby pájek. V roce
1973 byla zahájena výroba litých klempířských pájek a loţiskových kovů původně
vyráběných v Kovohutích Velvary (dnes Comax spol. s r.o.) a od roku 1978 i výroba
vzduchovkového střeliva a lisovaných broků převedených z Blanických strojíren Vlašim
(dnešní Sellier & Bellot a.s.).
1. 1. 2005 se společnost Kovohutě Příbram, a.s. transformovala na Kovohutě Příbram
nástupnická, a.s. s kontinuálním zachováním všech práv a povinností.
Areál Kovohutí Příbram nástupnická, a.s. se rozkládá na ploše 183 597 m2 na katastru
obcí Lhota u Příbramě, Podlesí nad Litavkou a města Příbram a dle Územního plánu města
Příbram je určen k funkčnímu vyuţití jako výrobní plochy. Kromě tří recyklačních a jedné
výrobní divize vč. skladovacích, manipulačních prostor, správních budov a technického
zázemí se v areálu nacházejí dvě čističky odpadních vod, regulační stanice zemního plynu
a elektrická rozvodna.

Divize
Společnost je rozdělena podle oboru činností do čtyř základních směrů:
1. recyklace odpadů s obsahem olova (divize Recyklace)
2. recyklace odpadů průmyslové elektroniky a elektrotechniky (divize Drahé
kovy)
3. zpracování elektrických a elektronických zařízení (divize Elektroodpad)
4. výroba a prodej výrobků na bázi olova, cínu a jiných neţelezných kovů (divize
Produkty)
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Divize Recyklace
Nejvýznamnější divize společnosti z pohledu mnoţství recyklovaného odpadu
i finančního obratu. Zabývá se výrobou surového olova z odpadů nebo vratných surovin na
šachtové peci a dvou bubnových pecích, rafinací olova a jeho prodejem.
Hlavní vstupní surovinou (odpadem) jsou vyřazené olověné baterie, kusové olovo,
strusky, pěny, stěry, pomocné suroviny (koks, struskotvorné přísady aj.)
Šachtová pec
Zařízení bylo postaveno v roce 1997. Zpracovává Pb odpady do formy surového
olova tavením s koksem a přísadami pro tvorbu strusky. Součástí zařízení je tzv. dohořívací
komora, ve které dochází k sekundárnímu spálení zbývajícího CO a rozkladu organických
látek na neškodné sloučeniny. Pevné částice jsou zachycovány v odlučovacím zařízení
s pytlovými filtry. Poté jsou zpracovány v procesu louţení úletů nebo na sintrační peci.
Vyrobené surové olovo je odléváno v kontinuálním reţimu a je předáváno do provozu
rafinace k dalšímu zpracování. Odpich strusky a tzv. kamínku je taktéţ plynulý.
Kapacita zařízení je po rekonstrukci provedené v roce 2008 cca 150 t olova denně,
výška pece je 12 m, tavící teplota 1200 -1400 °C. Účinnost dohořívací komory
a odlučovacího zařízení je přes 99 %, kapacita filtrů je okolo 120 000 m3/hod.
Krátké bubnové pece
Zařízení byla uvedena do provozu v roce 1960 resp. 1968. Pece se pouţívají na
zpracování částí úletů zachycených na filtrech (převáţnou část zpracovává proces louţení
úletů), stírek, stěrů a zůstatků vznikajících při samotné výrobě olova nebo doprovodných
procesech, dále např. oxidů Pb, PbSb nebo Sn zůstatků.
Celková denní kapacita obou pecí je cca 30 t olova denně, tavící teplota 1100 °C.
Odlučovací zařízení je rozděleno na filtry čištění technologických a netechnologických plynů.
Rafinace
Zařízení má kořeny v roce 1942. Probíhá zde odstraňování neţádoucích nečistot ze
surového olova (především Cu, Ni, As, Sn, Sb, Zn) a legování doprovodných prvků dle přání
zákazníka. V roce 1999 došlo k modernizaci zařízení nahrazením tzv. Harrisova způsobu
rafinace (alkalická) tzv. rafinací kyslíkem, která je ekologicky šetrnější a ekonomičtější.
Odstříbření tzv. Parkesovým procesem zůstalo zachováno. V roce 2005 byla technologie
doplněna vakuovou destilací zinku z olova po odstříbření. Výsledným produktem jsou
olověné bloky o váze cca 40 kg.
Kapacita zařízení je cca 40 000 t olova ročně. Kapacita jednotlivých rafinačních kotlů
je aţ 150 t, procesní teplota 380 - 550 °C.
Další technologická zařízení v divizi jsou zejména: Louţení úletů, drcení
produkovaného kamínku, probíhají přípravy na drcení Pb baterií a separaci polypropylénu,
vyuţití kyseliny v procesu vyuţití odpadů s obsahem Zn (např. alkalické baterie).
Divize Drahé kovy

Divize vykupuje a zpracovává odpady s obsahem drahých kovů (Au, Ag, Pd, Pt).
V roce 2001 došlo k rozšíření obchodních aktivit zaloţením dceřinné společnosti Kovohuty
Slovakia, s.r.o. V roce 2005 se Kovohutě staly majoritním vlastníkem ve společnosti Galmet,
s.r.o. čímţ se rozšířily a zefektivnily způsoby získávání drahých kovů. Samotnou divizi tvoří
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dvě technologické jednotky - Hala drahých kovů s homogenizační linkou a kelímkovými
píckami, a dále anglická s rafinační pecí.
Hala drahých kovů
Zařízení je určeno pro zpracování a vyuţití odpadů s obsahem drahých kovů
a elektronických odpadů, spočívá v jejich třídění, demontáţi, úpravě, drcení, tavení, slévání
a předání odpadů na další stupeň zpracování (šachtová pec, anglická pec) za účelem získání
drahých kovů a dalších druhotných surovin.
Odpady s vysokým obsahem drahých kovů jsou přetaveny v kelímkových tavících
pecích a slity do prodejní formy. Pracovní teplota pícek je aţ 1250 °C (plynová, elektrická),
resp. 2000 °C (indukční).
Anglická a rafinační pec
Vyuţívané odpady a další suroviny s obsahem drahých kovů jsou zpracovávány ve
dvou základních agregátech - anglická sháněcí (kupelační) pec a rafinační pec menší velikosti
stejného principu. Anglická pec slouţí ke shánění (kupelaci) drahých kovů prostřednictvím
olova jeho oxidací za získání koncentrované slitiny stříbra (anoda) s dalšími drahými kovy.
V říjnu 2007 bylo zařízení přemístěno do nových prostor s moderním odlučovacím zařízením.
Divize Elektroodpad

Divize Elektroodpad se zabývá ekologickým zpracováním zpětně odebraných
elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu.
Vytříděné frakce jsou dále předávány ke zpracování a materiálové vyuţití na dalších
technologiích provozovatele (šachtová pec, anglická pec) nebo k dalšímu vyuţití (prodej
koncentrátů Cu, Al), případně k odstranění oprávněným firmám. Kapacita linky je aţ 10 500 t
elektroodpadů ročně, výkon řetězového drtiče je 110 kW.
Divize Produkty

Jediná "nerecyklační" divize společnosti. Divize Produkty se zabývá výrobou
a prodejem široké palety výrobků na bázi olova, cínu, antimonu a dalších neţelezných kovů.
Celý sortiment, který představuje kolem 2 000 poloţek, lze rozdělit do čtyř skupin – měkké
pájky, odlévané slitiny, olověné výrobky a polotovary a vzduchovkové střelivo.
Zakázkovou náplň divize tvoří cca 2000 druhů výrobků. Divize je dle charakteru
výroby rozdělena do několika středisek:
TOZ - továrna na olověné zboží
Vstupní surovinou je měkké nebo tvrdé olovo, které se přetavuje ve 2 kotlích (kapacita
aţ 5 t) a odlévá do kokily. Olověná brama je pak zpracována na válcovací stolici na plech
o různých rozměrech. Další sortiment tvoří trubky, dráty, tyče, profily vyráběné na dalších
dvou kotlích (kapacita aţ 4 t), dále olověná vlna, závaţí, staniol. Zajímavostí jsou pastové
a práškové pájky, které jsou vyráběny na atomizační jednotce pracující na principu
desintegrace kovové taveniny na kovové částice o velikosti 10 – 400 mikrometrů proudem
stlačeného vzduchu.
LK - výroba ložiskových kovů a litých pájek
Vstupní surovinou je zejména olovo, cín, antimon s dalšími legujícími prvky (As, Cd,
Bi, In, Ag, Ni, Zn apod.) a recyklovatelnými zbytky z výroby celé divize. Tavení a výroba
4
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jednotlivých druhů výrobků probíhá v tavících a odlévacích zařízeních s uţitečnou kapacitou
120 kg - 15 t. Hlavními produkty jsou Pb kompozice (asmit), Sn kompozice (stanit), tyčová
a bloková pájka, písmovina, různé předslitiny.
Pájkárna
Hlavním výrobním programem jsou měkké pájky ze slitin PbSn (Bi, Sb, Cu, Ag, In)
ve tvaru trubičky plněné tavidlem nebo plného drátu a taţením na průtazích na menší
průměry. Základní tvary pájek jsou průřezu trojúhelníkového, obdélníkového, čtvercového,
kruhového.
Trubičkové pájky se plní tavidly FB12-11, MTL408, MTL400, MTL401, L3, FB1212, popř. dalšími tavidly dle poţadavků zákazníka. Průměr pájek je od 0,5 mm aţ po 14 mm,
Roční kapacita je cca 300 t výrobků.
DOV - výroba drobných olověných výrobků
Sortiment výroby na hale DOV je také velmi rozmanitý, např., vzduchovkové střelivo
(Standard, Master, Boxer) ráţe 4,5 nebo 5,5 mm, lisované broky o průměru 4 - 13,84 mm,
závaţí sprchových baterií, spediční plomby, různé tvarovky apod.
Dosud prováděné posuzování vlivů na ţivotní prostředí:
Modernizace recyklace olověných akumulátorů (1995)
Šlo o záměr výstavby nové šachtové pece pro vyřazené olověné akumulátory podle
licence firmy VARTA. Záměr byl v kompetenci Okresního úřadu v Příbrami s výsledným
souhlasným stanoviskem a následně byl realizován a je v současné době v běţné provozní
praxi.
Dokumentace Středisko odpadů Mníšek s.r.o., posudek Ing. Karel Vurm.
Zařízení na zpracování a využití odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) 2004
Výkonové parametry: zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení
2 t/hod, 42 t/den, 10 500 t/rok. Obsah odpadů kategorie N ve zpracovávaných odpadech do
5 % (do 525 t/rok).
Oznámení zpracováno Střediskem odpadů Mníšek, s.r.o. Závěr zjišťovacího řízení
vydán Krajským úřadem Středočeského kraje - 12.10.2004 s tím, ţe záměr nebude dále
posuzován podle zákona 100/2001 Sb., v platném znění. Záměr realizován.
Zvýšení efektivity recyklace olověných baterií (2008)
- Úprava profilu šachtové pece jejím prodlouţením ze stávajících 4,00 x 1,25 m na 5,00
x 1,25 m a s tím související zvýšení roční produkce surového olova ze stávajících 33
400 t na 48 510 t za rok.
- Částečné třídění polypropylénu z baterií, tj. mechanické odstranění polypropylénových
krabic u části baterií před tavením v šachtové peci metodou drcení baterií kladivovým
drtičem, následná hydroseparace, praní polypropylénu a jeho expedice ve formě
granulí.
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Oznámení zpracováno Střediskem odpadů Mníšek, s.r.o. Závěr zjišťovacího řízení
vydán Krajským úřadem Středočeského kraje dne 27. 8. 2008 s tím, ţe záměr nemá významný
vliv na ţivotní prostředí a nebude posuzován podle zákona. Záměr realizován.

Integrované povolení
Spol. Kovohutě Příbram nástupnická a.s. získala integrované povolení vydané
Krajským úřadem Středočeského kraje dne 14. 4. 2004 pod č.j. 5955/47202/2004/OŢP. Do
současné doby byly vydány 5. změn tohoto integrovaného povolení:
1. rozhodnutí č.j. 14748/130266/2004/OŢP ze dne 20. 10. 2004
2. rozhodnutí č.j. 15829/54832/2005/OŢP/Tr ze dne 21. 4. 2006
3. rozhodnutí č.j. 20969/2007/KUSK ze dne 26. 2. 2007
4. rozhodnutí č.j. 12366/KUSK/2007 OŢP/Tr ze dne 30. 11. 2007
5. rozhodnutí č.j. 143934/2008/KUSK OŢP/Rath ze dne 10. 4. 2009
6. rozhodnutí č.j. 127756/2010/KUSK OŢP/Vk ze dne 23. 9. 2010
Toto integrované povolení a jeho změny jsou uvedeny v příloze 4.
Předkládané oznámení bylo zpracováno podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění oprávněnou osobou ve smyslu § 19
zákona č. 100/2001 Sb. - Ing. Josefem Tomáškem, CSc.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

2. IČ
27118100

3. Sídlo (bydliště)
Příbram VI č.p. 530
261 81 Příbram

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Jiří Dostál, generální ředitel
Stráně 442
760 01 Zlín
tel.: 318 470 214
fax: 318 470 254
e-mail: kovohute@kovopb.cz
Ing. Zdeněk Kunický (ředitel divize Recyklace)
Druţstevní 285
261 01 Příbram V
tel.: 318 470 272, 724 026 000
fax: 318 470 210
e-mail: kunicky@kovopb.cz
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název záměru:
Zpracování odpadů s obsahem zinku
Zařazení podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění:
Významná změna technologie ve smyslu § 4 písm. b) zákona – bod 4.3 (Zařízení
k výrobě neželezných surových kovů z rudy, koncentrátů nebo druhotných surovin pomocí
metalurgických, chemických nebo elektrolytických procesů) kategorie I, přílohy č. 1 k zákonu
(viz. vyjádření MŢP č.j. 70404/ENV/10 ze dne 27.9.2010 v příloze 3).
Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Ministerstvo ţivotního
prostředí.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Zařízení na hydrometalurgické zpracování odpadů nebo druhotných surovin
s obsahem zinku.
V záměru se předpokládá vyuţívání především vyřazených přenosných baterií (zinko uhlíkové a alkalické monočlánky) a vlastních meziproduktů z hutnické výroby.
Produktem hydrometalurgického zpracování bude zinek ve formě uhličitanu
zinečnatého pro další externí zpracování. Při plné kapacitě se jedná o 148 t bez úvahy
technologických ztrát.
Produktem mechanické úpravy bude nadsítné pro získávání zinku ve formě Zn housek
– při naplnění kapacity zařízení produkce 33 t Zn, a dále podsítné jako vstup do
hydrometalurgické úpravy.
Vstupní suroviny
- vyřazené přenosné baterie (zinko-uhlíkové a alkalické monočlánky) – 600 t/rok do
mechanické části úpravy
- vlastní – stěry z odzinkování – 150 t/rok (obsah Zn 15 %) do hydrometalurgické části
úpravy
Do vlastního hydrometalurgického procesu bude vstupovat:
-

podsítné – z mechanické úpravy vyřazených přenosných baterií – 300 t/rok, obsah Zn 20
%

-

stěry z odzinkování – 150 t/rok (obsah Zn 15 %)
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B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
kraj:

Středočeský

okres:

Příbram

obec:

Příbram

katastrální území:

Příbram

Záměr je navrţen ve stávajícím průmyslovém areálu firmy Kovohutě Příbram
nástupnická, a.s. Umístění záměru je zřejmé ze situací v příloze 1.

B.I.4. Charakter záměru a moţnost kumulace s jinými záměry
Předmětem záměru je provoz zařízení pro hydrometalurgické zpracování odpadů nebo
druhotných surovin s obsahem zinku. Jedná se především o přenosné baterie s obsahem zinku
(zinko-uhlíkové a alkalické monočlánky) dováţené z externích zdrojů (tříděný sběr), v menší
míře vlastní výrobní odpady (stěry z odzinkování a Zn prach).
Technologie zpracování odpadů s obsahem zinku sestává z mechanické
a hydrometalurgické části. Mechanická část oddělí z baterií jednotlivé sloţky, především tzv.
elektrodovou hmotu (vstup pro hydrometalurgický proces), dále pak kovový zinek, ocel,
mosaz i nekovové sloţky – grafit, případně zbytky papíru nebo plastů. V hydrometalurgické
části dochází k vyluhování zinku z výše uvedené elektrodové hmoty nebo vlastních výrobních
meziproduktů s obsahem zinku. Předmětem posouzení je pouze hydrometalurgická část.
K louţení bude vyuţíván odpadní elektrolyt (kyselina sírová) z vyřazených olověných
akumulátorů, které v současné době oznamovatel zpracovává s tím, ţe odpadní elektrolyt je
předáván k odstranění externí oprávněné firmě za vysoký zpracovatelský poplatek.
Podstatnou posuzované technologie je převedení přítomného zinku do roztoku
a následné vysráţení ve formě uhličitanu zinečnatého (148 t/rok). Uhličitan zinečnatý bude
finálním prodejním produktem k výrobě zinku (jiţ mimo Kovohutě). Nerozpustný zbytek
bude vyuţit jako pomocná surovina ve stávající šachtové peci pro výrobu olova.
Umístění technologie bude v nově navrţené přístavbě stávající haly surovin a dále ve
stávajícím objektu louhovny. V objektu louhovny budou vyuţita stávající zařízení, která
budou modernizována včetně kompletní rekonstrukce reakčních nádrţí.
Záměr bude v provozu 150 dní/rok. Do technologie bude vstupovat odpadní kyselina
sírová (774 t/rok), stěry z odzinkování (150 t/rok), podsítné ZnC baterie (300 t/rok), zinkový
prach (6t/ rok) – vlastní produkce, chlornan sodný (5t/rok) a uhličitan sodný v poměru soda
(114 t/rok) a voda (456 t/rok). Vzniklé odpady budou následně materiálově vyuţity
a nevznikne odpad, který by bylo nutno odstranit. Realizací záměru nebudou vypouštěny
ţádné odpadní vody, nevznikají ţádné bodové zdroje znečišťování ovzduší.
Z hlediska vlivů ţivotní prostředí a veřejné zdraví byly u oznamovatele posouzeny
následující související záměry:
YPB326 Modernizace recyklace olověných akumulátorů, oznámení SOM s.r.o., 1995
(realizace nové šachtové pece na výrobu olova z olověných akumulátorů)
STC212 Zařízení na zpracování a vyuţití odpadních elektronických zařízení
(OEEZ), oznámení SOM s.r.o., 2004
(Výkonové parametry: 10 500 t odpadů/rok. Obsah odpadů kategorie N ve
zpracovávaných odpadech do 5 % (do 525 t/rok)
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OV1090 Zvýšení efektivity recyklace olověných baterií, oznámení SOM s.r.o., 2008
Celková vsázka
Pb ve vsázce
Výroba Pb

Původní stav
45700
34 000
33 400

Dle záměru
65 600
49 500
48 510

Část baterií je před tavením v šachtové peci mechanicky zbavena polypropylenových
krabic technologií drcení baterií kladivovým drtičem a následnou hydroseparací
polypropylenu. Ten je následně vyprán a ve formě granulí prodán k externímu
vyuţívání.
Uvedené záměry byly realizovány.
Vzhledem k tomu, ţe se jedná o záměr s minimálními výstupy do prostředí
a s poměrně malými nároky na zdroje energie, vody aj., nelze předpokládat významnou
kumulaci synergických účinků vlivů. Jako poměrně nejvýznamnější lze označit hlukovou
zátěţ a emise oxidů dusíků z obsluţné dopravy. Z kvalitativního i kvantitativního hlediska se
však jedná o nevýznamné zdroje s nízkou produkcí, jak je popsáno v následujících kapitolách
oznámení.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvaţovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska ţivotního
prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Směrnice 2006/66/EU a zákon č. 185/2001 Sb., ve znění novely 297/2009 Sb. ukládají
závazné minimální kvóty pro sběr přenosných baterií v ČR (25% v roce 2012 a 45% v roce
2013 z mnoţství monočlánků uvedených na trh) při minimálním materiálovém vyuţití 50%.
Sběr a vytřídění veškerých uvaţovaných monočlánků je zajišťován systémem Ecobat a baterie
jsou za recyklační poplatek zpracovávány v Rakousku. Posuzovaný záměr kapacitně pokryje
odstranění veškerých zinkových monočlánků v ČR (tvoří cca 80% všech přenosných baterií).
V areálu oznamovatele jsou vhodná zařízení pro realizaci předmětného záměru a jsou
k dispozici i základní vstupní suroviny (odpadní kyselina sírová) včetně vlastních
meziproduktů s obsahem zinku.

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Technologie pro zpracování odpadů s obsahem zinku (především zinko-uhlíkových
a alkalických baterií a vlastních odpadů z hutnické výroby s obsahem zinku) se skládá ze
dvou níţe uvedených částí.
1. Mechanická část
Oddělí z baterií jednotlivé sloţky, především tzv. elektrodovou hmotu (vstup pro
hydrometalurgický proces), dále pak kovový zinek, ocel, mosaz i nekovové sloţky – grafit,
případně zbytky papíru nebo plastů.
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Základem je kladivový drtič pro rozdrcení baterií. Následuje magnetický separátor na
oddělení ţelezných sloţek a vibrační síto. Podsítnou část tvoří elektrodová hmota, nadsítnou
část pak kovový Zn s mosazí a nekovovou především grafit. Nadsítná kovová část od
nekovové je dále separována pomocí dalšího drtiče, vibračního síta a nakonec
elektrodynamického separátoru. Kovový Zn, případně mosaz z nadsítného podílu lze
zpracovat v samostatné technologii destilační pece. Výsledkem jsou Zn housky o čistotě aţ 99
% pouţitelné pro rafinaci drahých kovů rozpuštěných v olovu (tzv. Parkessův způsob
odstříbřování olova zinkem). Podsítná část je následně zpracována v hydrometalurgické části.
2. Hydrometalurgická část
Umoţňuje vyuţití odpadního elektrolytu z vyřazených olověných akumulátorů jako
louţidla pro odpady a druhotné suroviny s obsahem zinku, jako jsou výše uvedená
elektrodová hmota nebo vlastní výrobní odpady s obsahem zinku.
Podstatou tohoto procesu je převedení zinku do síranového roztoku a oddělení
nerozpustného zbytku (obsahuje převáţně Mn a Fe), který bude pouţit jako pomocná surovina
nahrazující vykupované ţelezné odpady – špony a okuje ve vsázce do šachtové pece. Roztok
bude rafinován a pomocí hydrolytického sráţení uhličitanem sodným vzniká uhličitanová
sraţenina, která je oddělena od kapalné fáze procesem tlakové filtrace kalolisem. Tato
sraţenina ve formě uhličitanu zinečnatého bude finálním prodejním produktem k výrobě
zinku. Louţení bude prováděno s pomocí odpadního elektrolytu (odpadní kyseliny sírové)
z vyřazených olověných akumulátorů.
Předmětem posouzení je hydrometalurgická část.
Umístění technologie bude jednak v nově navrţené přístavbě stávající haly surovin
(p.č. 3433/1) a jednak ve stávajícím objektu louhovny (p.č. 3448), ve které budou vyuţity
stávající nádrţe a technologie bude modernizována.
Stávající hala surovin je ţelezobetonový skelet bez opláštění, kde je umístěna
záchytná jímka pro stávající technologii, záchytná jímka a dvoupodlaţní vestavba pro nově
navrţenou technologii, rozvodna – prostor pro umístění rozvaděče.
Přístavba
Přístavba je navrţena jako nezateplená jednopodlaţní halová konstrukce se sedlovou
střechou. Půdorysné rozměry lichoběţníkového tvaru jsou 8,5 (15,8) x 16,5 výška hřebene
bude 8,5 m.
zastavěná plocha

217,16 m2

uţitková plocha

240,6 m2

obestavěný prostor

1759 m3

Přístavba je situována v JV části haly surovin, v prodlouţení východní fasády. Objekt
je navrţen na násypech, proto bude zaloţen na pilotách.
V přístavbě je navrţena ţelezobetonová záchytná jímka s tloušťkou stěn 300 mm.
Jímka je opatřena izolací proti zemní vlhkosti. Ochranu izolace dna tvoří betonová mazanina
a přizdívka.
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Bourací práce
Stávající ocelové schodiště, které vede na plošinu u stávající technologie, bude
demontováno a následně osazeno s potřebnými úpravami na protilehlou stranu
Výkopy, zemní práce
Pro základové pasy, patky a hlavice pilot budou vykopány rýhy se svislými
Počet nových zaměstnanců: 2
Fond pracovní doby: 150 dní (jednosměnný provoz)
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Zjednodušené technologické schéma
Přenosné baterie
s obsahem Zn

Mechanická
úprava

Nadsítná
část

Další fyzikální
úprava
Zn vsázka do
stávající
destilační pece

Podsítná
část

Stěry
z odzinkování

Hydrometalurgické
zpracování

Odpadní kyselina sírová
z přípravy Pb akumulátorů
pro šachtovou pec

Přístavek haly surovin šachtové pece
Louţení
Příprava
flokulantu

Pitná
voda

Uţitková
voda

Sedimentace
Vyčeřený
roztok

louhovna

Meziprodukty
vyuţitelné ve
stávajícím provozu

Meziprodukt
vyuţitelný ve
stávajícím provozu

kal

Zn prach z vlastní výroby
Rafinace
roztoku

Kyselina sírová
Peroxid vodíku

Sráţení ZnCO3

Chlornan sodný
Oddělení fází
Pevná fáze

Uhličitan sodný

Kapalná fáze
fázefáze
vyuţití v odparném
chlazení
šachtové
pece

produkt
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Specifikace technologického zařízení
Odpadní kyselina sírová bude dopravována z čerpací jímky umístěné ve sběrné vaně
akumulátorů do dvojice nových akumulačních nádrţí s kónickým dnem ANK1 a ANK2. Zde
dojde k sedimentaci kalu s obsahem olova. Odsazená (čirá) odpadní kyselina sírová se vyuţije
na louţení zinku. Průměrná koncentrace odpadní kyseliny sírové je 17 % (min. 12 %, max. 25
%).
V přístavbě haly surovin budou umístěny reakční nádrţe RN1 – RN3, v „louhovně“
budou reakční nádrţe RN4 – PN7. Na další operace budou vyuţity stávající nádrţe
v louhovně, které mají vyhovující objem a provedení.
Navrţené technologické zařízení je uspořádáno podle schéma uvedeného v příloze 6
a má níţe uvedené parametry.
Charakteristika technologického zařízení
Název

Počet
(ks)

Objem
(m3)

Popis

Reakční nádrţ osazená míchadlem (průměr 1,7 m, výška 2m),
kuţelové dno

1

4

RN1, RN2

Reakční nádrţ, kuţelové dno 45o (průměr 2m, výška 2,1 m)

2

4

RN3-1
RN3-2

Rozpouštěcí nádrţ na polymerní fakulant (prům. 0,8 m, výška
1,2 m), osazená míchadlem

1

0,5

RoNPF

Přečerpávací nádrţ pod úrovní podlahy

1

1

RoNPF

1

5,5

PN

1

5,5

RN4

6

RN5

Reakční nádrţ osazená míchadlem (stávající)
Reakční nádrţ osazená míchadlem, kuţelové dno 30
(stávající)

o

Reakční nádrţ osazená míchadlem a odsáváním, kuţelové dno
(stávající)
Reakční nádrţ osazená míchadlem kuţelové dno 30o (stávající)

1

12

RN6

Zásobní nádrţ (přepravní kontejner) peroxidu vodíku

1

1

RN7

Zásobní nádrţ (přepravní kontejner) 30 aţ 96 % kyselina
sírová

1

1

ZNH2O2

Rozpouštěcí nádrţ uhličitanu sodného osazená míchadlem
(stávající)

1

12

RoNNa2CO3

Zásobní nádrţ uhličitanu sodného osazená míchadlem
(stávající)

1

12

ZNNa2CO3

Rozpouštěcí nádrţ polymerního flokulant (prům. 0,8 m, výška
1,2 m), osazená míchadlem

1

0,5

RoNPF

Zásobní nádrţ (přepravní kontejner) chlornanu sodného

1

1

ZNNaClO

Pozn.: Zařízení bez stínování bude umístěno v přístavku haly surovin, stínované zařízení bude umístěno v louhovně.
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Reakční nádrž RN1 a RN2
Obě nádrţe budou shodné. Nádrţ s kuţelovým dnem uzavřená osazená mechanickým
mícháním, měřením hodnoty pH a havarijním přepadem do druhé z dvojice nádrţí. Bude do
ní zaústěn redlerový dopravník na dávkování podsítné elektrodové hmoty tak, aby v průběhu
dávkování kyseliny a zapnutého odsávání byla dosaţena poţadovaná těsnost. Tento
poţadavek platí i pro havarijní přepad, který bude ve tvaru obráceného písmene "U" (vstup
bude pod hladinou).
Při provozu bude nejdříve do reakční nádrţe nadávkována voda o objemu 25 %
objemu vsádky nádrţe. Do ní bude postupné nasypána podsítná hmota o stejném objemu,
čímţ dojde k zaplnění nádrţe na 50 %. Následně bude do nádrţe automaticky dávkována
podle hodnoty pH odpadní kyselina sírová (předpokládá se dosaţení cca 100 % objemu
vsádky). Dávkování musí být postupné, aby nedošlo ke sníţení pH pod nastavenou kritickou
hodnotu. Musí být i pomalé, aby nedošlo k vývinu velkého mnoţství vodíku. Doba potřebná
na provedení tohoto postupu se předpokládá do 4 hod.
Objem vsádky u RN1 (RN2) je 4 m3.
Obsah nádrţí RN1 a RN2 bude do dvojice nádrţí RN3 vypouštěn samospádem.
Světlost výpustného ručně ovládaného ventilu a potrubí umoţní rychlé vypuštění a současně
bude minimalizovat moţnost ucpání.
Vypnutí míchadla po poklesu hladiny se předpokládá obsluhou.
Nádrţ RN1 a RN2 bude uzavřena víkem a odsávána ventilátorem určeným pro
výbušné prostředí, čímţ v ní bude dosaţeno podtlaku a tím i vyloučení moţnosti úniku vodíku
do prostoru elektromotoru míchadla. V prostoru nad víkem bude instalováno čidlo měřící
koncentraci vodíku s tím, ţe při dosaţení nebezpečné koncentrace se provede zablokování
dávkování kyseliny a vypnutí míchání. Dále se bude měnit podtlak v nádrţi a tím i kontrola
uzavření nádrţe a správné funkce ventilátoru. Ztráta podtlaku rovněţ povede k zablokování
dávkování kyseliny a vypnutí míchání.
Nádrţ RN1 a RN2 bude doplněna o moţnost vypuštění "prací" vody, která bude
technologicky zpracována.
Reakční nádrž RN3 Nádrž s kónickým (kuželovým) dnem
Nádrţ bude slouţit k usazení nerozpuštěného kalu, který bude gravitačně odvodněn v
odvodňovacích kontejnerech OK (nové). Filtrát z odvodňovacích kontejnerů bude odtékat
samospádem do přečerpávací nádrţe PN umístěné pod úrovní podlahy. Odsazený roztok se
přečerpá do reakční nádrţe RN4 umístěné na pracovišti "Louhovna". Čerpadlo ČZK na
dopravu sedimentu z dvojice nádrţí RN3 bude hadicové, které má moţnost reverzního chodu.
Na dopravu odsazené kapaliny z RN3 do RN4 bude pouţita nová potrubní trasa.
Reakční nádrž RN4
Nádrţ s plochým dnem osazená mechanickým mícháním a měřením hodnoty redoxpotenciálu. Do reakční nádrţe se nejdříve napustí odsazený roztok a následně se bude do
dosaţení poţadované hodnoty redox-potenciálu (465 mV) postupně dávkovat peroxid vodíku.
Vsádka se přečerpá do reakční nádrţe RN5.
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Reakční nádrž RN5
Nádrţ s kónickým (kuţelovým) dnem osazená mechanickým mícháním, a otvorem na
dávkování zinkového prachu.
Nádrţ bude slouţit k rafinaci roztoku cementací zinkovým prachem. Po přečerpání
vsádky z RN4 se nadávkuje zinkový prach. Odsávání se nepoţaduje. Po ukončení reakce se
vypne míchání a malý podíl vzniklého kalu se nechá sedimentovat. Odsazený roztok se v
případě zpracování odpadu ze zinkových baterií přečerpá do reakční nádrţe RN6, v ostatních
případech do RN7.
Reakční nádrž RN6
Bude pouţívána pouze v případě zpracování odpadu ze zinkových baterií.
Nádrţ s kónickým dnem osazená mechanickým mícháním, odsáváním (moţnost
vývinu nepatrného mnoţství plynného chlóru a oxidu uhličitého) a měřením hodnoty pH
a redox-potenciálu.
Do reakční nádrţe se nejdříve napustí odsazený roztok, podle naměřené hodnoty
redox-potenciálu chlornan sodný (vysráţení Mn) a následně se provede úprava hodnoty pH
dávkováním uhličitanu sodného nebo kyseliny sírové (nelze pouţít odpadní, musí být čistá).
Na zlepšení sedimentačních a filtračních vlastností se nadávkuje roztok polymerního
flokulantu. Vsádka se přečerpá do reakční nádrţe RN7.
Reakční nádrž RN7
Nádrţ s kónickým (kuţelovým) dnem osazená mechanickým mícháním a měřením
hodnoty pH a odsáváním (vývin oxidu uhličitého).
Nádrţ bude slouţit k získání poţadovaného produktu uhličitanu zinečnatého. Po
přečerpání vsádky z RN5 nebo RN6 se provede pomocí uhličitanu sodného úprava pH na
poţadovanou hodnotu (8,5). Po ukončení reakce se vypne míchání, vzniklý kal se nechá
sedimentovat a následně se odvodní pomocí tlakové filtrace v kalolisu. Odsazená kapalina
a filtrát z kalolisu bude technologicky zpracován, filtrační koláč obsahující produkt uhličitan
zinečnatý se dále vyuţije jako surovina pro externí vyuţití (produkt technologie).
Příprava chemikálií a činidel
Odpadní kyselina sírová
Odpadní kyselina sírová vzniká v přípravě olověných akumulátorů pro šachtovou pec
a je dopravována z čerpací jímky umístěné ve sběrné vaně akumulátorů do dvojice stávajících
akumulačních nádrţí s kónickým dnem ANK1 a ANK2 a jedné přečerpávací nádrţe
s celkovým objemem 51 m3 (3x17 m3). Zde dochází k sedimentaci kalu s obsahem olova. Dle
záměru bude odsazená odpadní kyselina sírová vyuţita na louţení zinku. Kal s obsahem
olova bude vyuţit ve stávajících olovářských technologiích.
Polymerní flokulant
Polymerní flokulant bude dávkován ve formě pracovního roztoku, jeho rozpouštění
bude prováděno v rozpouštěcí nádrţi RoNPF osazené míchadlem. Po jeho nadávkování dojde
ke zlepšení sedimentačních a filtračních vlastností kalu v RN3, RN5 a RN7. Na jeho
rozpouštění je třeba pouţít pitnou vodu.
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Peroxid vodíku
Peroxid vodíku o původní koncentraci bude dávkován ze zásobní nádrţe (přepravního
kontejneru) ZNH2O2. Bude pouţit jako oxidační činidlo v RN4.
Zinkový prach
Zinkový prach o poţadované hmotnosti bude obsluhou dávkován otvorem ve víku
reakční nádrţe RN5 před cementací.
Kyselina sírová
Bude pouţita na úpravu hodnoty pH v RN6. Kyselina sírová (nelze pouţít odpadní)
o původní koncentraci 30 aţ 96 % bude dávkována ze zásobní nádrţe (přepravního
kontejneru) ZNH2SO4.
Uhličitan sodný
Na zvýšení hodnoty pH bude pouţit 10% roztok uhličitanu sodného, který bude
dávkován ze (stávající) zásobní nádrţe ZNNa2CO3 osazené míchadlem. Jeho rozpouštění
bude prováděno v (stávající) rozpouštěcí nádrţi RoNNa2CO3 osazené míchadlem, z které se
bude přečerpávat do zásobní. Bude pouţit na úpravu hodnoty pH v RN6 a na vysráţení zinku
ve formě uhličitanu zinečnatého v RN7.
Chlornan sodný
Chlornan sodný o původní koncentraci bude dávkován ze zásobní nádrţe (přepravního
kontejneru) ZNNaClO. Bude pouţit jako oxidační činidlo v RN6.
Separace kalu včetně jeho odvodnění
Separace nerozpuštěného nebo vzniklého kalu bude prováděna sedimentací v nádrţích
s kuţelovým dnem RN3 a RN5, její účinnost bude zvýšena dávkováním polymerního
flokulantu. Odvodnění kalu bude gravitační v odvodňovacích kontejnerech OK. Jejich
materiálové provedení musí pro odvodňování kalů z RN3 odolávat působení zředěné kyseliny
(hodnota pH od 3,5).
Filtrát z odvodňovacích kontejnerů vzniklý při odvodnění sedimentovaného kalu
z RN3 bude samospádem přitékat do přečerpávací nádrţe PN pod úrovní podlahy, z které
bude přečerpáván do RN4 po dosaţení maximální výšky hladiny v PN bez ohledu na stav
hladiny v RN4.
Separace produktu uhličitanu zinečnatého bude prováděna sedimentací v nádrţi
s kuţelovým dnem RN7, její účinnost bude zvýšena dávkováním polymerního flokulantu.
Odvodnění bude pomocí tlakové filtrace v kalolisu K.
Charakteristika zařízení
Název

Počet (ks) Objem (m3) Popis

Odvodňovací kontejner 1,10 x 1.60 x 1,40 (š x d x v)

4

OK

Kalolis 630/40, tloušťka koláče 25 mm, filtrační plocha 26 m2 1

0,296

K

Odvodňovací kontejner

0,1

OK

2

Pozn.: Šedivě stínované zařízení bude umístěno v louhovně
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Při neutralizaci obsahu jedné reakční nádrţe RN7 se předpokládají dva filtrační cykly.
Měření a regulace
Na základě umístění jednotlivého technologického zařízení bude rozhodnuto o řešení
řídící automatiky (jedna společná nebo samostatná pro kaţdé pracoviště).
Požadavky na vzduchotechniku
Reakční nádrţ RN1 a RN2 bude odsávána ventilátorem pro nevýbušné prostředí
(moţnost vývinu plynného vodíku). Technologický postup bude upraven tak, aby nevznikalo
najednou velké mnoţství vodíku.
Z důvodu moţnosti vývinu nepatrného mnoţství škodlivin bude odsávána i reakční
nádrţ RN6.
Z důvodu vývinu oxidu uhličitého bude odsávána reakční nádrţ RN7.
Skladování
Skladování vstupních surovin a pomocných materiálů:
Skladovaný materiál

Způsob skladování

Umístění

Odpadní kyselina sírová

3 nádrţe s celkovým objemem 51
m3 (3x17 m3)

Přístavek haly surovin

Kyselina sírová

zásobní nádrţ (přepravní
kontejner) ZNH2SO4

Louhovna

Stěry s odzinkování

Boxy č. 6 a č. 7 zastřešené

Podsítné ZnC baterie

Big Bag

Chlornan sodný

zásobní nádrţ (přepravní
kontejner) ZNNaClO

Louhovna

Zn prach (vlastní produkce)

Big Bag, sud

Louhovna

Uhličitan sodný

zásobní nádrţ ZNNa2CO3

Louhovna

Polymerní flokulant

Na paletách v obalech výrobce
(plastová nádoba, pytel)

Louhovna, Sklad surovin 4A1R

Peroxid vodíku

zásobní nádrţ (přepravní
kontejner) ZNH2O2.

Louhovna

Skladovaný materiál

Způsob skladování

Umístění

Uhličitan zinečnatý

Big Bag

Kasny

Vylouţené stěry z odzinkování

Box na Fe špony

Hala surovin

Vylouţené podsítné

Boxy č. 6 a č. 7 zastřešené, Box
na Fe špony

Hala surovin

Hala surovin
Skladovací místo v drtírně ZnC,
kasny

Skladování produktů:
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
zahájení: 3/2011
dokončení: 6/2011

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
kraj: Středočeský kraj
obec: Příbram
k.ú.: Příbram

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Změna integrovaného povolení – Krajský úřad Středočeského kraje
Stavební povolení - Městský úřad Příbram, Stavební úřad

19

B. Údaje o záměru

B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Zábor půdy
Záměrem nebudou dotčeny ţádné pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) ani
pozemky zemědělského půdního fondu (ZPF). Záměr je navrţen ve stávajícím průmyslovém
areálu. Lokalizace záměru je zřejmá ze situací v příloze 1.
Umístění záměru bude jednak v navrţené přístavbě stávající haly surovin
(p. č. 3433/1) a jednak ve stávajícím objektu louhovny (p. č. 3448), ve které budou vyuţity
stávající nádrţe, a technologie bude modernizována.
Pozemek p.č. 3433/1 navrţený k vybudování přístavby haly surovin je v katastru
nemovitostí veden jako ostatní plocha (98138 m2).
Rozdělení nových ploch dotčených záměrem
dílčí plocha

druh plochy

m2
plochy zastavěné

zastřešené

Hala (přístavek)

nezastřešené

-

217
-

zpevněné plochy

Manipulační plocha

štěrkové plochy

-

0

zeleň (zatravněná plocha)

-

0

plocha celkem

160

377

Chráněná území
Zájmová lokalita neleţí na území zvláště chráněném ve smyslu zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Z hlediska vodohospodářského je však
součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Brdy.
Chráněná území dále vymezuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně nerostného bohatství
(horní zákon). Jedná se o chráněná loţisková území (CHLÚ) a dobývací prostory (DP). Ţádná
taková chráněná území nebudou posuzovaným záměrem dotčena.
Realizací záměru nebudou dotčeny vojenské újezdy ani jiná území s významem pro
obranu státu.
Ochranná pásma
Záměr je navrţen v ochranném pásmu lesa (budoucí přístavek haly surovin leţí cca 20
m severovýchodně od okraje lesa, který leţí při hranici areálu. Vlastníkem lesního pozemku
(p.č. 3422) jsou Lesy České republiky, s.p.
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Realizací záměru budou dotčena ochranná pásma elektroenergetických
a plynárenských zařízení (dáno zákonem č. 458/2000 Sb.), která je nutno během stavby
respektovat.
Stavba se nenachází v silničním ochranném pásmu, které stanoví zákon č. 13/1997 Sb.
Realizací záměru nebude dotčeno ţádné ochranné pásmo vodních zdrojů (OPVZ) dle
§30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Situace ochranným pásem je patrná z výřezu
vodohospodářské mapy v příloze 2.1.
V souvislosti s výstavbou a provozem areálu nebude nutno vyhlašovat ţádná ochranná
pásma vně areálu, která by mohla omezit či ztíţit uţívání sousedních pozemků.

B.II.2. Odběr a spotřeba vody
Období výstavby
Během výstavby bude potřeba vody v místě stavby pouze pro sociální účely (beton
bude dodáván jiţ hotový). Mnoţství vody bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti
stavebních prací.
Pracovníci provádějící stavbu budou vyuţívat stávající sociální zařízení v areálu.

Období provozu
Voda pitná
Pitná voda bude odebírána na provoz sociálního zařízení a v omezeném rozsahu
k provozním účelům. Areál je napojen na veřejný vodovod.
Následující výpočet potřeby vody je proveden dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 428/2001
Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu. Pro provozovny místního významu, kde se vody neuţívá k výrobě (s výtoky, WC a
přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači a moţností sprchování teplou vodou) je v této
vyhlášce uvedena roční potřeba vody na jednoho zaměstnance 30 m3. Pro THP je moţno brát
roční potřebu vody 12 m3/osobu.
Spotřeba pitné vody
počet pracovníků

m3/rok

THP

0

0

D

2

60

Celkem

2

120

Spotřeba vody pro přípravu flokulantu bude cca 50 m3/rok.
Celková roční spotřeba pitné vody je odhadována na 125 m3.
Odběr vody z vlastní vrtané studny hluboké 20 m umístěné v jihozápadním cípu areálu
v blízkosti Obecnického potoka.
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Odběr podzemní vody povolen platným integrovaným povolením (§ 8 odst. 1 písm. b)
zákona č. 254/2001Sb.):
Povoluje se odběr podzemní vody v mnoţství max. 2 l/s (realizací záměru není
potřeba změna).
Uţitková voda
Uţitková voda bude vyuţívána v technologii (1230 m3/rok) a čištění komunikací (cca
100 m /rok).
3

Jako zdroj uţitkové vody slouţí vodní nádrţ Rezervo, pro kterou je jímána voda
z Obecnického potoka (ř. km. 1,1; ČHP 1-11-04-006).
Odběr povrchové vody povolen platným integrovaným povolením (§ 8 odst. 1 písm. a)
zákona č. 254/2001Sb.):
Povoluje se odběr povrchové vody z Obecnického potoka v mnoţství max. 15 l/s,
avšak musí zůstat zachován trvalý sanační průtok v Obecnickém potoce Q355 na úrovni 34 l/s.
V případě poklesu průtoku na Q355 bude voda odebírána ve stejném max. mnoţství z Litavky,
avšak musí zůstat zachován trvalý sanační průtok v Litavce Q355 na úrovni 38,5 l/s (realizací
záměru není potřeba změna).

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Období výstavby
Pro výstavbu se předpokládá spotřeba následujících surovinových zdrojů:
kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukci zpevněných ploch a vozovky
Mnoţství tohoto materiálu není známo. Zdrojem těchto materiálu bude standardní zdroj
dodavatelské organizace.
živičný kryt zpevněných ploch a vozovky
Mnoţství tohoto materiálu není známo. Zdrojem bude obalovna dodavatelské
organizace.
betony pro základové konstrukce a vodorovné konstrukce
Zdrojem bude betonárna dodavatelské organizace.
betonové dlažby, keramické výrobky, železo pro armatury, svislé konstrukce, vodorovné
konstrukce, střešní krytiny, dřevo, plastové výrobky, výrobky ze skla apod.
Mnoţství tohoto materiálu není známo, jedná se o obchodní výrobky ze zdrojů mimo
řešené území. Upřesnění mnoţství, případně dalších stavebních materiálů a přesné
určení zdrojů těchto surovin bude provedeno v dalším stupni projektové přípravy.

Období provozu
Elektrická energie: celkem ročně max. 75 000 kWh
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Surovinové zdroje
Seznam surovin je uveden v tabulce níţe.
t/rok

obsah Zn (%)

Zn

Popis

(t)
Odpadní kyselina sírová

774

Louţící medium – z přípravy
akumulátorů pro vsázku do
šachtové pece

-

(116 t H2SO4,
658 t voda)
Stěry s odzinkování

150

10

15

Meziprodukt s obsahem Zn

Podsítné ZnC baterie

300

20

60

Meziprodukt s obsahem Zn

Chlornan sodný
Zn
prach
produkce)

Oxidační činidlo v RN6

5
(vlastní

Kyselina sírová čistá
Uhličitan sodný

3

67

2

Meziprodukt s obsahem Zn

5

-

570

-

Úprava pH v RN6

(114 t soda,
456 t) voda
Polymerní flokulant

5

-

Zlepšení
sedimentačních
a filtračních vlastností kalu
v RN5 a RN7

Peroxid vodíku

2

-

Oxidační činidlo v RN4

celkem

77

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dopravní napojení areálu
Dopravní napojení je zřejmé z následující situace. Doprava od Příbrami je vedena od
kruhového objezdu po silnici III. třídy 11811, před mostem přes Litavku je pak odbočka ke
Kovohutím. Dopravní napojení se nemění.
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Na komunikaci III/11811 bylo v roce 2005 provedeno sčítání dopravy:
USEK 05 Sil
N1 N2 PN2 N3 PN3 NS
1-2771 11811 863 351 18 245 28 135
1-2770 11811 336 109 5 60
9
30

A
58
60

PA TR PTR T
O
M
S
TNV
0 15 2 1715 5757 41 7513 926,7
0 19 9 637 3232 29 3898 304,7

Dopravy související s Kovohutěmi se týká úsek 1-2771.
1-2771
1-2770

začátek úseku
Příbram, vyús.z 18
Příbram k.z.

konec úseku
Příbram k.z.
konec voj. prostoru

Období výstavby
Jedná se o dovoz stavebního materiálu, konstrukcí a technologických zařízení.
V časově omezeném období výstavby (cca 2 – 3 měsíce) se počítá s provozem TNV
při přípravě staveniště a budováním základových konstrukcí. Frekvence dopravy bude
nepravidelná, zpočátku (cca první dva týdny) lze očekávat vyšší frekvenci kolem 15 - 20 TNV
denně, v rámci montáţních prací a vlastní výstavby haly pak frekvenci kolem 5 - 10 TNV
denně. V rámci finálních prací pak zátěţ TNV klesne na úroveň jednotek aut za den.

Období provozu
Stávající doprava:
Doprava do areálu Kovohutí Příbram je silniční a ţelezniční (vlečka). V současné
době je vyuţívána zejména silniční doprava.
Jedná se o nepřetrţitý provoz s omezenou dopravou v sobotu a v neděli (na 40 %
průměrné dopravy v pracovních dnech). Fond dopravy činí cca 355 dnů (tj. bez státních
svátků).
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Stávající doprava vyvolaná provozem Kovohutí Příbram je cca 98 jízd nákladních
automobilů za den a cca 150 jízd osobních automobilů/den (zdroj: oznámení EIA „Zvýšení
efektivity recyklace olověných baterií“, SOM s.r.o. 2008).
Nárůst dopravy vyvolané záměrem
Budoucí návoz monočlánků, pomocných surovin a odvoz uhličitanu zinečnatého si
vyţádá navýšení nákladní dopravy o 44 NA/rok. Naopak ke sníţení dopravních nároků
provozu areálu, a to o 39 NA/rok, dojde v souvislosti s odpadní kyselinou sírovou, která bude
dle záměru dále vyuţita a nebude nutné ji odváţet k vyuţití nebo zneškodnění mimo areál
oznamovatele.
Celkový nárůst dopravy způsobený záměrem bude cca 5 NA/rok (tj. 10 příjezdů
a odjezdů). Nárůst osobní dopravy není do této bilance zahrnut vzhledem ke dvěma novým
zaměstnancům, u nichţ se očekává, ţe budou vyuţívat městskou dopravu.
Z hlediska dopravy se jedná o nevýznamný nárůst.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Mnoţství a druh emisí do ovzduší
Podle stávající legislativy v ochraně ovzduší jsou rozlišovány stacionární a mobilní
zdroje znečišťování ovzduší. Pro potřeby posuzování vlivů záměrů na ţivotní prostředí je
obvykle pouţíváno členění na bodové (stacionární), liniové a plošné zdroje znečišťování
ovzduší, neboť má přímou návaznost na rozptylové studie zpracované programem SYMOS.

Období výstavby
a) liniové zdroje znečišťování
Mobilním zdrojem je doprava, která je představována provozem nákladní techniky při
zemních pracích a při návozu stavebního materiálu a technologie v etapě výstavby. Dle
předpokladů a zkušeností s výstavbou rozsahem podobných objektů lze očekávat maximální
dopravní zatíţení během terénních úprav a realizace hrubé stavby kolem 15 – 20 nákladních
automobilů/den. Areál zařízení staveniště bude napojen na stávající komunikační síť. Tato
etapa bude trvat cca max. 3 měsíce. Odhad pohybů nákladních automobilů v další etapě
výstavby by byl spekulativní. Odhad emisí z liniových zdrojů v celé etapě výstavby nelze
spolehlivě predikovat.
Upřesnění těchto údajů a stanovení četnosti dopravy v průběhu celé etapy výstavby bude
moţno provést aţ v rámci zpracování prováděcích projektů stavby, kdy bude určen dodavatel
stavby a dále budou určeny druhy a mnoţství jednotlivých materiálů a dodávek strojního
zařízení.
b) bodové zdroje znečišťování
Stacionární zdroje znečišťování ovzduší období výstavby nevzniknou.
c) plošné zdroje znečišťování
Za dočasný plošný zdroj znečištění ovzduší je moţné povaţovat vlastní prostor
staveniště, který můţe být zdrojem sekundární prašnosti. Při poţadavku dodrţování
technologické kázně v etapě výstavby je však nezbytné respektovat následující doporučení:
vlastní zemní práce provádět vţdy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude
v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost kropením prostoru staveniště, deponií zemin
a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních
potenciálních zdrojů prašnosti

Období provozu
a) bodové zdroje znečištění ovzduší
Bodovými zdroji budou výduchy ze vzduchotechniky (odsávání reakční nádrţe RN1,
RN2, RN6 a RN7).
Reakční nádrţ RN1 a RN2 bude odsávána ventilátorem pro nevýbušné prostředí
(moţnost vývinu plynného vodíku). Technologický postup bude upraven tak, aby nevznikalo
najednou velké mnoţství vodíku. Z důvodu moţnosti vývinu nepatrného mnoţství škodlivin
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bude odsávána reakční nádrţ RN6. Reakční nádrţ RN7 bude odsávána z důvodu vývinu oxidu
uhličitého.
Předpokládá se, ţe mnoţství škodlivin bude na hranici detekce. Emise případných
škodlivin budou ověřeny autorizovaným měřením ve zkušebním provozu.
Předběţná kategorizace zdroje znečišťování ovzduší
Reakční nádrţe RN1, RN2, RN6 a RN7 (vzduchotechnika odsávání škodlivin)
-

Malý stacionární zdroj podle §3 odst. 4 nařízení vlády č. 615/2006

Kategorizace zdroje bude zpřesněna na základě autorizovaného měření ve zkušebním
provozu.

b) plošné zdroje znečištění ovzduší
Za plošné zdroje znečišťování lze povaţovat místa nakládky a vykládky nákladních
automobilů s roční frekvencí 10 jízd NA/rok. Vzhledem k rozsahu dopravy jsou tyto zdroje
nevýznamné.
c) liniové zdroje znečišťování
Liniové zdroje jsou představovány související dopravou osobních a nákladních
automobilů. Model dopravy je popsán v kapitole B.II.4 tohoto oznámení.
Vzhledem k minimálnímu nárůstu dopravy (10 jízd NA/rok) je příspěvek záměru
k imisní zátěţi nevýznamný. Stávající doprava vyvolaná provozem Kovohutí Příbram je cca
98 jízd nákladních automobilů za den.

B.III.2. Mnoţství odpadních vod a jejich znečištění
Období výstavby
Etapa výstavby předpokládá produkci splaškových odpadních vod. Produkce
splaškových vod vyplývá z celkového uvaţovaného počtu pracovníků v etapě výstavby a je
vybilancována v následující tabulce:
Předpokládaná produkce splaškových vod v etapě výstavby
Počet pracovníků
Spotřeba/os/směna [l]
Spotřeba vody během výstavby [m3]

40
250
cca 500

Splaškové vody budou vedeny do stávající splaškové kanalizace a dále na závodní
ČOV.
Jiné odpadní vody v období výstavby nebudou vznikat.
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Období provozu
Splaškové odpadní vody
Nárůst objemu odpadních splaškových vod se rovná přibliţně objemu nárůstu potřeby
uţitkové vody pro sociální zařízení (120 m3/rok). Splaškové vody budou vedeny do stávající
splaškové kanalizace a dále na závodní ČOV. Kapacita ČOV je dostatečná (ČOV byla
dimenzovaná na mnohem větší počet zaměstnanců).
ČOV – CFR 160
čistírna splaškových odpadních vod
biologická ČOV s projektovanou kapacitou 35 000 m3/rok
Podle platného integrovaného povolení je povoleno vypouštění předčištěné odpadní
vody z ČOV CFR 160 do Obecnického potoka (u soutoku s Litavkou ve Lhotě u Příbrami
ČHP 1-11-04-003) v ukazatelích:
- mnoţství: průměr 1,11 l.s-1, max. 3,5 l.s-1, 96 m3/den, 2917 m3/měsíc, 35000 m3/rok;
- kvalita “ p / m “ [ mg/l ]: BSK5
……………..
22/40 ............ 200 kg/rok
CHSKCr …………….. 120/170 ..........850 kg/rok
NL
……………..
25/40 ...............220 kg/rok
Pb
……………..
0,5/0,5 ..........…. 1,40 kg/rok
Zn
……………..
2,0/2,0 ............. 20 kg/rok
Cd
……………..
0,1/0,1 .......…... 0,7 kg/rok
As
……………..
0,5/0,5 .......…... 0,4 kg/rok
Realizace záměru nevyţaduje změnu.
Technologické odpadní vody
Technologické odpadní vody (jedná se o cca 1000 m3 ročně) budou vyuţity
v technologii odparného chlazení šachtové pece, kde nahradí malou část v současnosti
vyuţívané uţitkové vody v mnoţství cca 2,5 m3/hod, tedy 60 m3/den, tj. cca 18 000 m3/rok.
Do kanalizace ani do recipientu nebudou vypouštěny ţádné technologické odpadní vody.
Dešťové vody
Realizací záměru dojde ke změně v mnoţství dešťových vod v areálu Kovohutí
Příbram a.s. - záměrem dojde k realizaci nové zpevněné a zastřešené plochy na stávající
štěrkové ploše.
Výpočet budoucího množství dešťových vod při roční výšce srážek 600 mm.
druh plochy
zastavěné plochy (zastřešené)
zpevněné plochy
celkem

plocha
m2
217
160
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Stávající odtok dešťových vod ze štěrkové plochy (377 m2) je při koeficientu odtoku
0,2 a průměrné výšce sráţek 600 mm 45,2 m3/rok. Odtok z nově realizovaných ploch
(přístavek haly a zpevněná plocha) bude 184 m3/rok. Celkem dojde na nově realizovaných
plochách k nárůstu mnoţství dešťových vod v mnoţství 139 m3/rok oproti stávajícímu stavu.
Dešťové vody budou rozděleny na znečištěné a neznečištěné. Znečištěné vody
ze zpevněných ploch (67 m3/rok) budou čištěny v odlučovači ropných látek a dále svedeny
spolu s neznečištěnými dešťovými vodami ze střech (117 m3/rok) do areálové dešťové
kanalizace a dále na ČOV SD 10.

B.III.3. Kategorizace a mnoţství odpadů
Veškerá činnost související s nakládáním s odpady bude prováděna v souladu se
zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., a souvisejícími vyhláškami, zejména s Vyhláškou MŢP
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládáním s odpady, Vyhláškou MŢP 381/2001 Sb.,
kterou se stanoví katalog odpadů a Vyhláškou MŢP a MZd 376/2001 Sb., o hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů.

Období výstavby
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a mnoţství jednotlivých druhů odpadů
z vlastního procesu výstavby lze upřesnit aţ v prováděcích projektech, kdy budou známi
dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní pouţité materiály. Součástí smlouvy mezi
investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, ţe hlavní dodavatel stavby je
zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů
vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného vyuţití nebo
odstranění (tato povinnost bude zapracována do smlouvy o provedení prací), a investor
vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromaţďování jednotlivých druhů
odpadů.
Předpokládaná struktura jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena
v následující tabulce:
Přehled běžných odpadů vznikajících v etapě výstavby
Kód druhu
odpadu
15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 05
podskupina 17 01
podskupina 17 02
17 04 05
17 04 11
17 05 04
20 02 01
20 03 01

Název odpadu

Nakládání s odpadem

papírové a lepenkové obaly
plastové obaly
kovové obaly
kompozitní obaly
beton, cihly, tašky a keramika
dřevo, sklo, plasty
ţelezo, ocel
kabely neuvedené pod 17 04 10
zemina a kamení neuvedené pod číslem 17
05 03
biologicky rozloţitelný odpad
směsný komunál.odpad

oprávněná firma*
oprávněná firma*
oprávněná firma*
oprávněná firma*
oprávněná firma*
oprávněná firma*
oprávněná firma*
oprávněná firma*
vyuţití na terénní úpravy
v areálu
oprávněná firma*
oprávněná firma*

* - viz § 12 odst. 3 zákona 185/2001 Sb., v platném znění
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Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné poţadovat, aby byly v dalších stupních
projektové dokumentace respektovány následující podmínky:
v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromaţďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvaţovaných
aktivit v rámci stavby uvaţovaného záměru tyto budou ukládány pouze ve vybraných
a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém
hospodářství,
dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromaţďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
vyuţití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
poţadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k vyuţití,
smluvně zajistit odstraňování odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti .

Období provozu
V období provozu záměru je předpoklad vzniku následujících odpadů (viz následující
tabulka).
Přehled běžných odpadů vznikajících v etapě provozu
kód odpadu
název odpadu
*
13 01 10
ostatní hydraulické oleje
16 01 03
pneumatiky
17 04 11
kabely
*
20 01 21
zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti
20 03 01
směsný komunální odpad
20 01 01
sběrový papír
(kategorizace dle vyhlášky č. 381/2001 Sb.)

kategorie
N
O
O
N
O
O

V tabulce výše jsou uvedeny odpady vzniklé provozem technologie a objektů.
Z hlediska výstupů ze samotné technologie výroby se jedná o bezodpadový provoz. Výstupy
z technologie nebudou odpady, ale meziprodukty pro zpracování v jiném zařízení Kovohutí.
Rovněţ vstupy (viz tabulka níţe) do technologie jsou meziprodukty ze zpracování v jiném
zařízení Kovohutí.
Hlavní vstupním materiálem do posuzované technologie jsou podsítné ZnC baterie,
z mechanické úpravy vyřazených zinkových monočlánků (kat č. 160605). Záměr dále
předpokládá materiálové vyuţití odpadů ze stávající činnosti oznamovatele, z nichţ
v současné době není zinek získáván a v konečném důsledku končí ve struskách (Zn prach,
stěry z odzinkování).
Jako louţící činidlo bude vyuţíván elektrolyt (15% H2SO4) z vyřazených olověných
baterií zpracovávaných oznamovatelem. Elektrolyt (kat. č. 160606) byl dosud předáván
externí oprávněné firmě za vysoký zpracovatelský poplatek.
Výstupy z technologie (vylouţené stěry z odzinkování a vylouţené podsítné) bude
moţno zpracovat v Kovohutích ve stávající technologii šachtové pece, kde nahradí
struskotvorné přísady (ţelezné okuje a špony). Vyuţitím této frakce bude sníţena potřeba
v současné době nakupovaného mnoţství.
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Seznam vstupů a výstupů posuzované technologie

Výstupy z technologie

Vstupy do technologie

Název
Odpadní H2SO4
z odpadních Pb baterií zpracovávaných
oznamovatelem (v současné době předávána
externí firmě)
Stěry z odzinkování
(ze stávající činnosti oznamovatele)
Podsítné ZnC baterie
zdroj: mechanické zpracování ZnC baterií
Zn prach
(ze stávající činnosti oznamovatele)
Vylouţené stěry z odzinkování
(vyuţití ve stávající šachtové peci - náhrada
Fe okují a špon)
Vylouţené podsítné
(vyuţití ve stávající šachtové peci – náhrada
Fe okují a špon)

ZnCO3

mnoţství
(t/rok)

Poznámka

774

Vratný materiál – meziprodukt
z jiného zařízení v Kovohutích

150
300
3

Vratný materiál – meziprodukt
z jiného zařízení v Kovohutích
Meziprodukt z jiného zařízení
v Kovohutích
Vratný materiál – meziprodukt
z jiného zařízení Kovohutí

135

Meziprodukt pro zpracování
v jiném zařízení Kovohutí

240

Meziprodukt pro zpracování
v jiném zařízení Kovohutí

148

Finální produkt určený
k prodeji

Pozn.: komplexní seznam vstupních surovin je uveden v kapitole B.II.3 Surovinové a energetické zdroje

Vlastní způsob nakládání s odpady je nutno provádět v souladu s platnou legislativou (zákon
185/2001 Sb., v platném znění a prováděcí předpisy k tomuto zákonu) z čehoţ je
důleţité upozornit zejména na dále uvedené zásady:
povinnost předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich mnoţství a nebezpečné
vlastnosti
odpady upravovat, vyuţívat a zneškodňovat pouze v souladu s platnou legislativou
s odpady označenými jako nebezpečné je nutno nakládat jako s nebezpečnými
látkami včetně všech dalších souvisejících opatření
původce je povinen zajistit předností vyuţití odpadů
ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů
zabezpečit odpady před neţádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem
Ţádné vznikající odpady nebudou v provozovně dlouhodobě skladovány. Přechodně
budou skladovány v transportních obalech dodaných specializovanými firmami v provozním
objektu v patřičných obalech.
K nakládání s nebezpečnými odpady je vydán oznamovateli souhlas v rámci platného
integrovaného povolení.
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B.III.4. Ostatní

Hluk
Období výstavby
Etapa výstavby můţe být zdrojem hluku, který můţe ovlivnit akustické parametry
v území.
Hluk šířící se ze staveniště je závislý na mnoţství, umístění, druhu a stavu
pouţívaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací,
organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry
nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamţitém
stadiu výstavby.
Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje pouţívány běţně pouţívané
stavební stroje - jedná se o běţnou stavební činnost prováděnou běţnými technologiemi, které
významně neovlivní ţivotní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, ţe zvuková kulisa
pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici.
Nepředpokládá se uţívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se
bude neustále měnit dle okamţité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze
staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena.
Z uvedeného vyplývá, ţe přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do
okolí nemůţe být příliš vysoká. Základem výpočtu můţe tedy z uvedených důvodů být určitý
odhad nasazení stavebních mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad
hustoty dopravní obsluhy vycházející z předpokládaného harmonogramu stavby. V tabulce
jsou uvedeny hladiny akustických výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí
z archivních údajů.
V následující tabulce jsou uvedena strojní zařízení, která budou pravděpodobně na
staveništi pouţívána.
Strojní zařízení:
nakladač
vrtací souprava
autojeřáb
čerpadlo na betonovou směs
kompresor
rozbrušovačka
sbíjecí kladiva
automix TATRA

Počet kusů
2
1
2
1
1
1
2
2

LAeq
(dB/A/)
81
82
75
75
75
75
80
73

Poznámka:
typ UN 053.59
typ HUYTE
odhlučněná verze
ATLAS Copco XAS 175

při domíchávání a vypouštění betonu

Výpočet akustické zátěţe pro nejbliţší objekty obytné zástavby nebyl prováděn,
vzhledem k tomu, ţe objekty trvalé zástavby jsou od areálu Kovohutí značně vzdáleny
a stavební práce jsou velmi malého rozsahu a doba jejich trvání bude krátká.

Období provozu
Realizací záměru nevznikají ţádné významné zdroje hluku.
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Stávající výrobní činnost areálu nezpůsobuje nadměrnou hlučnost. Areál je umístěn
v dostatečné vzdálenosti od obytných objektů.
Měření 24. 11. 2009
Číslo Popis měřícího místa
měření
259/1 Lhota u Příbramě 2 m den
před fasádou domu
čp. 67
noc
259/2

259/3

Lhota u Příbramě
bytovky čp. 113, 2 m
před oknem 1. patra

den

Nové Podlesí za
kapličkou poslední
dům, mikrofon ve
výšce 2 m

den

Zdroje hluku:

noc

noc

Výsledky měření
Hluk pozadí
Kovohutě - běţný provoz + pozadí
Hluk pozadí
Kovohutě - běţný provoz + pozadí
Hluk pozadí
Kovohutě - běţný provoz + pozadí
Hluk pozadí
Kovohutě - běţný provoz + pozadí
Hluk pozadí
Kovohutě - běţný provoz + pozadí
Hluk pozadí
Kovohutě - běţný provoz

LA,eq (dB)
35,5
38,0
32,1
36,8
34,2
38,3
31,5
34,3
34,5
42,0
28,7
36,0

ve dne – filtr šachtové pece, filtr rafinace, nakládka + vykládka + vnitrozávodní doprava + dávkování do pece, divize
produkty
V noci – filtr šachtové pece, filtr rafinace

Vibrace
Realizace záměru
Realizace záměru není zdrojem vibrací.
Provoz záměru
Vlastní provoz není zdrojem vibrací. Některá zařízení (např. drtiče) by mohly být
zdrojem vibrací - jsou však uloţeny na pruţném ukotvení a vibrace se vlastní haly
nepřenášejí.

Záření
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření. V provozu se
nezpracovávají materiály se zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů ani materiály
s obsahem umělých radionuklidů.
Zákon č. 18/97 Sb. o mírovém vyuţívání jaderné energie a ionizujícího záření (platný
od 1. 7. 1997) ve znění pozdějších předpisů a zejména související vyhláška č. 307/02 Sb. z 12.
7. 2002 upravují i podmínky pro ozáření z přírodních zdrojů.
Při realizaci ani v provozu se nepředpokládá provozování otevřených generátorů
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory obsahovala, tj.
zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků elektromagnetického záření na
zdraví ve smyslu nařízení vlády č. 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.
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Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých
frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jeţ by vyloučila indukovaná pole překračující
hodnoty stanovené uvedeným nařízením vlády č. 1/2008 Sb.

Jiné výstupy
Nejsou známy jiné výstupy záměru.

B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrţenému pouţití látek a technologií
Z hlediska charakteru předloţeného záměru můţe nastat havarijní situace především
v souvislosti s poţárem, únikem látek škodlivých vodám (pohonné látky z dopravních
prostředků, únik roztoků ze zásobních a reakčních nádrţí) a nebezpečím výbuchu.
Poţár v areálu
Příčinou vzniku poţáru mohou být závady na elektroinstalaci či nedbalost osob
v areálu. Při poţáru ropných produktů a hořlavých látek, instalací nebo stavebních konstrukcí
vznikají sloučeniny s účinky dráţdivými, narkotickýmu nebo toxickými pro lidský
organismus. Při tepelném rozkladu ropných látek a plastů vznikají oxidy uhlíky, dusíku,
aromatické uhlovodíky (benzen, toluen) a při hoření plastů mohou vznikat další nebezpečné
látky (chlorovodík, kyanovodík, fosgen). Tyto zplodiny představují negativní zásah do
ţivotního prostředí, nebezpečí pro zasahující hasiče při práci na poţářišti a v jeho okolí, kam
mohou být zaneseny zkondenzované nebezpečné uhlovodíky a saze.
V doporučených opatřeních předkládaného oznámení je k této problematice
formulováno následující doporučení:
aktualizovat poţární řád

Havarijní únik látek škodlivých vodám
Nelze zcela vyloučit havarijní únik pohonných hmot a oleje z dopravních prostředků
na parkovištích. Pro jejich likvidaci bude v areálu k dispozici dostatek sanačních prostředků.
Dešťová kanalizace v úseku zpevněných pojízdných ploch je opatřena odlučovačem ropných
látek.
V případě porušení pláště některé ze zásobní či reakční nádrţe bude přítomný roztok
zachycen v bezodtoké záchytné jímce a následně zlikvidován v souladu s havarijním plánem.
V doporučených opatřeních předkládaného oznámení je k této problematice formulováno
následující doporučení:
aktualizovat havarijní plán ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění v rozsahu dle
vyhlášky MŢP č. 450/2005 Sb.

Nebezpečí výbuchu
Nebezpečí výbuchu můţe nastat v souvislosti s moţností vývinu plynného vodíku
v reakční nádrţi RN1 a RN2. Tyto nádrţe budou odsávány ventilátorem a technologický
postup je řízen logickými prvky tak, aby nedocházelo k nebezpečným situacím. Správnost
řízení provozu je nutno pravidelně ověřovat.
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C.

ÚDAJE
O
STAVU
V DOTČENÉM ÚZEMÍ

ŢIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ

Zájmové území se nachází ve Středočeském kraji, okrese Příbram, na katastrálním
území Příbram. Areál Kovohutí Příbram je situovaný západně od Příbrami.
Geografické souřadnice zájmové lokality: x: 780000
y: 1 080 600
z: 480
Kartograficky je plocha zájmového území zobrazena v mapách:
ZM - měřítko 1:50 000, list 22-12
1:10 000, list 22-12-05
Podrobnější údaje poskytuje SMO měřítka 1: 5 000, list Příbram 1-1.

C.1. Výčet nejzávaţnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území
Území areálu Kovohutí Příbram a.s. je historicky vyuţívané k hutnímu zpracování
stříbrných a olověných rud vyskytujících se především v okolním důlním revíru. Souvislá
hutnická činnost je v areálu závodu provozována po dobu více neţ 200 let (v r. 1786 byla
roztříštěná hutnická výroba soustředěna do stávajících prostor Kovohutí), přičemţ počátky
soustavného hutnického zpracování spadají do 14. století (první písemné informace o huti
v Příbrami se datují z roku 1311). Zpracování primárních surovin olova bylo zastaveno v roce
1972. Od této doby se zpracovávají druhotné olověné suroviny, v nichţ mají největší
zastoupení vyřazené olověné akumulátory. V Kovohutích jsou realizovány navazující
technologie prvovýroby (rafinace olova, zpracování olověných úletů) i druhovýroby (např.
výroba pájek, trubek, plechů apod.). Tato skutečnost spolu s rozsáhlou důlní činností v okolí
je příčinou vysokých obsahů kovů (olovo, zinek, kadmium, arsen, antimon) v půdách,
v sedimentech vodotečí, v antropogenních naváţkách a zvýšených koncentrací kovů
v povrchových vodách a v mělké zvodni. Historie těţby rud v okolí začíná kolem roku 750.
V okolí Litavky se nachází aluviální a nivní jílovité aţ písčité naplaveniny. Tyto
plochy se vyuţívají jako travní porosty. Západně od areálu Kovohutí se nachází „rezervo“ zásobník uţitkové vody napájený Obecnickým potokem, dále pak lesní a luční porosty,
v severozápadní části území je zástavba rodinných domků Lhoty u Příbramě a zemědělsky
obdělávaná půda. Na východ aţ severovýchod se nacházejí výsypky z šachet a produkty
hutnické výroby – struska a kamínek umístěné na haldách I a II. Jihozápadně je zástavba
rodinných domků (Nové Podlesí), silniční komunikace a lesní porosty. Jihovýchodním
směrem se nacházejí odkaliště bývalých Rudných dolů Příbram (nyní DIAMO s.p.. o.z.
Správa uranových loţisek Příbram). Nejbliţší obytný objekt na katastru Příbram je domek
„u Růţičků“ při Litavce - proti haldě II.
Územní systém ekologické stability pro širší zájmové území je zpracován a je
zapracován do územního plánu města Příbram - viz výřez z územního plánu příloha 2.2.
Záměr do systémových prvků USES přímo nezasahuje.
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C.1.1. Územní systémy ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) je vymezován na základě zákona
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Můţeme jej charakterizovat jako
vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých, ekosystémů.
ÚSES umoţňuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivě působí na okolní, méně
stabilní části krajiny a vytváří tak základ pro její mnohostranné vyuţívání. Vymezení ÚSES
stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a ochrany přírody ve
spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní
správy lesního hospodářství.
Rozlišují se tři úrovně ÚSES: místní (lokální)
regionální
nadregionální
Záměr není v kontaktu s ţádným z nadregionálních a regionálních prvků USES.
Umístění záměru ve vztahu k regionálnímu a nadregionálnímu ÚSES je zřejmé z následující
situace (dle podkladů zveřejněných na portálu veřejné správy).
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Lokální územní systém ekologické stability pro širší zájmové území je zpracován a je
zapracován do územního plánu města Příbram - viz výřez z územního plánu příloha 2.2.
Záměr do systémových prvků USES přímo nezasahuje. Podél Obecnického potoka a po jeho
soutoku s Litavkou i podél Litavky vede biokoridor. V těchto biokoridorech jsou navrţena
lokální biocentra. Nejblíţe k předmětnému záměru je lokální biocentrum na soutoku
Obecnického potoka a Litavky o ploše cca 3 ha. Jedná se o nivu Litavky změněnou lidskou
činností - regulovaný potok s opevněnými břehy.

C.1.2. Zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky,
Natura 2000
Zvláště chráněná území a přírodní parky
Posuzované území se nenachází v ţádném vyhlášeném chráněném území z hlediska
ochrany přírody (zákon č. 114/1992 Sb.). Z hlediska vodohospodářského však spadá do
CHOPAV Brdy.

Významné krajinné prvky, památné stromy
V širším zájmovém území se vyskytují významné krajinné prvky VKP, jejichţ status
je dán zákonem o ochraně přírody a krajiny. Podle § 3, písm. b), zákona č. 114/1992 Sb. jsou
významnými krajinnými prvky veškeré „lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní
nivy“. Přirozenou kostru krajiny tvoří v daném území tok Obecnického potoka a Litavka.
Západním směrem se táhne pásmo Brd převáţně zalesněné. Jinak se jedná o zvlněnou
pahorkatinu ovlivněnou antropogenně z bývalé těţební a hutnické činnosti - haldy, odvaly,
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odkaliště. Dominantu krajiny tvoří 160 m vysoký komín Kovohutí Příbram, obdobných
objektů je v širším území více.
V zájmovém území se nevyskytují památné stromy.
Natura 2000
Nejbliţší lokalita Natura je zřejmá ze situace:

Kód lokality CZ0213817
Název Obecnický potok
Kategorie chráněného území - přírodní památka

C.1.3. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Zájmové území je dlouhodobě vyuţívané k průmyslové (hutnické) výrobě. Historie je
popsána v úvodu oznámení. Záměr je situován ve stávajících objektech bez reálného zasaţení
případných památek, včetně archeologického významu.
Město Příbram není městskou památkovou rezervací.
V Podlesí a ve Lhotě u Příbramě jsou kapličky, které nejsou předmětem ochrany
památkové péče. Nejbliţší chráněné kulturní památky se nacházejí na katastru Trhové
Dušníky a Příbram - Březové Hory (např. Ševčinský důl, důl Anna, důl Vojtěch, Mariánská
štola).
Evidované technické památky v areálu Kovohutí Příbram a.s. nejsou.
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C.1.4. Území hustě zalidněná
Zájmové území není vyuţíváno k bydlení, i kdyţ k areálu Kovohutí Příbram obytné
objekty přiléhají, a to zejména na severní straně. Samostatný obytný objekt je v blízkosti hald
na pravém břehu Litavky (U Růţičků). V následující tabulce jsou uvedena některá
demografická data o území.
Lhota u Příbramě

Příbram

598411
8121
Ne
1
351 ha
478
306
37,8
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
1

539911
13542
Ano
18
3 341 ha
36901
23118
36
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
18

Lhota u Příbramě 77
26101 Lhota u Příbramě

Tyršova 108

Podlesí
ZUJ
ID obce
Statut města
Počet částí
Katastrální výměra
Počet obyvatel
Z toho v produkt. věku
Průměrný věk
Pošta
Škola
Zdravotnické zařízení
Policie
Kanalizace (ČOV)
Vodovod
Plynofikace
Části obce

Adresa obecního úřadu

564486
12388
Ne
1
438 ha
913
487
40,8
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Drmlovo Pole
Nové Podlesí
Staré Podlesí
Podlesí 81
26101 Příbram

26101 Příbram

Areál Kovohutí Příbram se nachází v části Příbram VI.

C.1.5. Území zatěţovaná nad míru únosného zatíţení, staré ekologické
zátěţe, extrémní poměry v dotčeném území
V důsledku historické hutnické činnosti byly a jsou v areálu Kovohutí Příbram a.s.
odstraňovány staré ekologické zátěţe. Nejvíce se stará ekologická zátěţ projevuje na kvalitě
Litavky.
Odstranění staré ekologické zátěţe není zatím zcela vyřešeno. V dosavadních pracích
hrazených z prostředků ekologické garance ve výši základního jmění Kovohutí Příbram s.p.
v době jeho privatizace Fondem národního majetku, resp. Ministerstvem financí ČR byla
prakticky odstraněna veškerá zátěţ na přijatelnou míru (sanace rozvalin starého komína
a starých komorových pecí, sanace kontaminace ropnými látkami, odstranění generátorových
kalů, zděné stoky, kontaminované plochy u nového komína a další) v celém areálu Kovohutí
Příbram s těmito výjimkami:
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- skládka sodné strusky - sanační zásah nebyl zcela úspěšný, od 7/2009 je prováděna
konečná sanace skládky spočívající v jejím vymístění,
- mimo vlastní areál je v současnosti řešeno konečné zabezpečení hald I. a II., na
kterých bylo jiţ dříve realizováno zabezpečení skládek nebezpečných odpadů produktů hutnické výroby.
Mimo vlastní areál je v současnosti řešeno konečné zabezpečení hald I. a II., na
kterých bylo jiţ dříve realizováno zabezpečení skládek nebezpečných odpadů - produktů
hutnické výroby.
V lokalitě vlastního záměru není ţádný problém charakteru staré ekologické zátěţe.
Staré ekologické zátěže

Staré ekologické zátěže - detail
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C.2. Stručná charakteristika stavu sloţek ţivotního prostředí
v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny
C.2.1. Ovzduší
Klimaticky je zájmové území řazeno do klimatického regionu MT 7. Podnebí zájmové
oblasti je tedy mírně teplé, mírně vlhké s mírně teplou zimou, s průměrnými ročními
teplotami (1931 - 1960) 7 C a s průměrnými ročními úhrny sráţek (1931 - 1960) 600 mm.
Z měření ve stanici přímo v Kovohutích Příbram a.s. je zřejmé, ţe převaţují větry
západního (101 dní v roce) a jiţního (73 dní v roce) směru, 9 dní v roce je bezvětří.
Tabulka - klimatické charakteristiky naměřené ve stanici HMÚ Příbram - Březové Hory
(období 1931 - 1960)
I
II
III
IV
V
VI
VII
S (mm)
38,0
36,0
36,0
49
66,0
67,0
73,0
S 0,1 mm (dny)
12,1
11,4
11,3
12,4
12,1
12,0
12,2
S 1 mm (dny)
8,7
8,0
8,2
9,7
9,7
9,9
10,2
S 10 mm (dny)
0,7
0,6
0,7
1,0
1,8
2,1
1,9
-2,4
-1,4
2,3
6,6
12,0
15,3
17,0
T ( C)
Ep (mm/den)
0,5
0,5
0,6
0,9
1,7
2,5
2,9
Ep (mm/měsíc)
15,1
15,1
17,2
26,1
54,1
73,8
91,0
S-Ep (mm)
22,9
20,9
18,8
22,9
11,9
-6,8
-18,0
Tabulka - pokračování
VIII
S (mm)
69,0
S 0,1 mm (dny)
12,2
S 1 mm (dny)
10,1
S 10 mm (dny)
2,0
16,1
T ( C)
Ep (mm/den)
2,7
Ep (mm/měsíc)
82,8
S-Ep (mm)
-13,8

IX
49,0
10,4
8,3
1,2
12,6
1,6
48,7
0,3

X
48,0
11,3
8,0
1,4
7,3
0,9
29,0,
19,0

XI
39,0
12,3
8,4
1,0
2,0
0,8
23,1
15,9

XII
41,0
12,4
8,5
0,7
-1,3
0,6
16,9
24,1

S (mm)
průměrný úhrn sráţek v mm
S 0,1 mm (dny)
průměrná počet dnů se sráţkami 0,1 mm a více
S 1 mm (dny)
průměrná počet dnů se sráţkami 1 mm a více
S 10 mm (dny)
průměrná počet dnů se sráţkami 10 mm a více
průměrná teplota vzduchu
T ( C)
Ep (mm/den)
potenciální denní hodnota výparu v mm
Ep (mm/měsíc)
potenciální měsíční hodnota výparu v mm
S-Ep (mm)
potenciální infiltrace v mm
Hodnoty potenciálního výparu byly vypočteny podle vzorce: Ep = E . c
E = 10(0,0452T-0,204)
c = pro III., IV., IX., a X. měsíc 0,7
c = pro V. aţ VIII. měsíc 0,8
v zimních měsících se hodnota c nenásobí
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III-VI
218,0
12,0
37,5
5,6
9,1
5,6
171,1
46,9

I-XII
611,0
11,8
107,7
15,1
7,2
16,1
492,9
118,1
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Z tabulky plyne nerovnoměrné rozdělení sráţek v průběhu roku, nejméně sráţek
spadne v únoru a březnu, které se svými 36 mm podílejí jen 5,9 % na ročním sráţkovém
úhrnu, nejvíce sráţek je v červenci, kdy spadne 73 mm sráţek, coţ odpovídá 11,9 % ročního
sráţkového úhrnu. Mnoţství sráţek spadlých ve vegetačním období výrazně převyšuje
mnoţství sráţek období nevegetačního.
Časový vývoj roční sráţek v Příbrami (Podlesí) je uveden na následujícím grafu:
1000

Časový vývoj roční výšky srážek Příbram

900
800
700
600
500

mm/rok

400
300
200
100
0
1959

1964

1969

1974

1979

1984

1989

1994

1999

Kvalita ovzduší
Kovohutě Příbram byly v minulosti významným zdrojem znečišťování ovzduší,
a to především olovem. Vývoj emisí olova je zřejmý z následující tabulky. Současné emise
z komínů Kovohutí a.s. ovlivňují kvalitu ovzduší v nejbliţším okolí jen velmi málo
a zaznamenaly oproti minulosti radikální sníţení. Vývoj emisí za léta 1969 - 2008:
rok
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

emise SO2 (t)
2558
2738
2764
2100
368
480
477
295
422
293
222
290
311
147
239
262
172
238
233
458

emise Pb (t)
624
615
520
498
340
265
222
197
206
210
204
231
234
259
15
36
20
25
27
25

rok
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
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emise SO2 (t)
362
280
214
206
201
671
502
306
122
87,3
227,3
190,95
167,63
63,57
42,18
64,46
90,06
138,94
256,28
158,5

emise Pb (t)
19
16
8
7
4
5
4
3
2
1,3
1,2
2,99
2,62
1,46
0,99
0,381
0,371
0,78
0,448
0,411
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V minulosti měly Kovohutě Příbram instalováno pět měřících stanic ke sledování
polétavého prachu a olova v ovzduší. Stanice byly v nepřetrţitém provozu od pondělí do
pátku. Vzduch se přesával přes membránové filtry SYNPOR a plynoměr. V kaţdé stanici
byly umístěny dvě odběrové sondy. Vyhodnocení zachyceného prachu a obsahu olova se
provádělo 2x týdně v podnikové laboratoři. Měření bylo ukončeno v srpnu 1998.
OHS Příbram prováděla měření olova a polétavého prachu dříve ve větším rozsahu; od
roku 1975 do roku 1992 ve stanicích Lhota, Obecnice, Podlesí, Orlov a Březové Hory. V roce
1992 byly tyto stanice zrušeny a měření probíhalo na stanici Trhové Dušníky. V roce 1998
bylo zrušeno i toto měření.
V dlouhodobé extrapolaci měly průměrné roční hodnoty klesající trend, který však
zcela neodpovídal klesající emisní produkci olova z Kovohutí. Toto svědčí o skutečnosti, ţe
imisní koncentrace nejsou ovlivňovány jen emisemi Kovohutí, ale sekundárně vysokým
stávajícím „přirozeným“ pozadím. Jedná se jak o výchozy rudných ţil, vliv odkališť, tak i vliv
depozit z Kovohutí a jiných zdrojů.
Lze předpokládat, ţe i při úplném zastavení emisí olova z Kovohutí nebude mít toto
jiţ významný vliv na stávající imisní situaci.
Onemocnění olovem (plumbemie) se projevuje u dospělé populace při koncentraci
olova v krvi kolem 500 µg/l; nejniţší hladina, kdy byl jiţ pozorován nepříznivý účinek na
člověka je kolem 100 µg/l; těţká otrava olovem se projevuje při koncentracích nad 1.000 µg/l.
Podle OHS Příbram (ZÚ se sídlem v Kolíně pobočka Příbram) není jiţ delší dobu
ţádný z pracovníků Kovohutí Příbram a.s. ohroţen zvýšenými hodnotami koncentrace olova
v krvi.
Problematice účinků olova na lidský organismus je věnována podrobná studie MUDr.
Šedivé a kol. (1994). Základem této práce bylo sledování zdravotního stavu dětské populace
v okolí Kovohutí (ukončeno), sledování zdravotního stavu exponovaných pracovníků
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Kovohutí, výsledky monitoringu imisní situace v olovu prováděné OHS Příbram
a Kovohutěmi a další. Významnost kontaminace ovzduší z tohoto titulu výrazně poklesla,
důsledkem čehoţ je i realizovaná omezení v dalším sledování ze strany orgánu ochrany
veřejného zdraví.

Stávající imisní charakteristika lokality
Imisní pozadí obecně se vyskytujících škodlivin v zájmovém území je zjišťováno na
stanici dvou stanicích v Příbrami (ČHMÚ a ZÚ). Na měřící stanici ZÚ je mimo jiné
sledována i koncentrace Pb. Výsledky měření na těchto stanicích uvádí následující tabulky.
a) Tuhé znečišťující látky PM10 (µg/m3)
Příbram ČHMÚ (SPRIA)
Hodinové hodnoty
rok

Max.
Datum

2007

2008

2009

Denní hodnoty

95% Kv 50% Kv

Max.

99.9% Kv 98% Kv Datum

Roční hodnoty

36 MV

VoL

50% Kv

X

S

N

Datum

VoM

98% Kv

XG

SG

dv

301,0

67,0

20,0

112,9

46,1

30

21,8

25,3

16,48

361

24.03.

170,0

90,0

24.03.

27.10.

30

72,7

20,9

1,87

4

182,0

62,0

20,0

106,1

41,9

16

22,5

25,0

14,28

359

30.04.

143,0

82,0

13.02.

27.05.

16

65,7

21,7

1,71

4

200,0

60,0

19,0

103,3

38,3

17

20,1

23,3

13,83

349

24.10.

129,0

77,0

14.01.

19.11.

17

66,3

20,1

1,71

6

Max.

36 MV

VoL

50% Kv

X

S

N

Datum

Datum

VoM

98% Kv

XG

SG

dv

Příbram ZÚ (SPROM)
Hodinové hodnoty
rok

Max.

Denní hodnoty

95% Kv 50% Kv

Datum 99.9% Kv 98% Kv
2007
2008
2009

Roční hodnoty

~

~

~

74,0

35,0

5

17,0

21,5

11,71

249

~

~

~

02.07.

29.03.

5

50,0

19,1

1,60

5

~

~

~

121,0

28,0

10

13,0

19,4

13,85

250

~

~

~

05.11.

09.04.

10

65,0

16,9

1,59

5

~

~

~

~

~

~

~

~

237

~

~

~

~

~

~

~

~

30

44

~
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b) Oxid dusičitý (µg/m3)
Příbram ČHMÚ (SPRIA)
Hodinové hodnoty
rok

Typ m.p.
Metoda

Max.

Denní hodnoty

19 MV VoL 50% Kv

Max. 95% Kv 50% Kv

Datum Datum VoM 98% Kv Datum
123,0

2007

24.04.
Automatizo
vaný měřicí 108,1
2008 program
01.04.
CHLM
116,5
2009
15.01.

Roční hodnoty
X

S

N

98% Kv

XG

SG

dv

78,2

0

17,4

45,4

34,4

19,8

20,5

7,53

361

22.02.

0

59,3

19.12.

~

36,7

19,1

1,48

4

74,4

0

17,0

46,4

32,9

19,7

20,3

7,13

361

12.02.

0

56,6

12.02.

~

35,9

19,0

1,44

4

77,9

0

17,4

64,5

35,4

19,3

20,8

7,99

353

10.04.

0

58,0

15.01.

~

39,5

19,4

1,45

6

Na stanici Příbram ZÚ se NO2 neměří.
c) Oxidy dusíku (µg/m3)
Příbram ČHMÚ (SPRIA)
Měsíční hodnoty
rok

Typ m.p.
Metoda

Roční hodnoty
Max.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Datu
m

95% 50%
Kv Kv

X

98%
XG
Kv

S

N

SG

dv

Xm

28, 40, 43, 47, 26, 19, 21, 33,
37,2 51,0 40,6 46,6 173,6 74,4 30,2 36,2 21,51 361
5 3 9 6 4 8 7 0

mc

31 28 31 26 31 30 31 31

2007

Automati
37, 56,
zovaný Xm
4 0
2008 měřicí
program mc 31 29
CHLM
56, 32,
Xm
6 9
2009
mc 31 28

30

31

30

31

18.12
.

89,6 31,3 1,71

4

34, 34, 29, 25, 24, 26,
38,6 43,8 46,1 42,7 130,7 81,2 30,8 36,4 20,83 361
1 4 4 4 0 6
31 30 30 30 31 31

30

27

30

31

11.02
.

91,9 31,7 1,67

4

36, 40, 23, 21, 22, 33,
38,5 33,1 53,0 39,0 237,8 69,4 31,2 36,1 20,57 353
9 8 2 4 6 7
29 30 31 25 30 29

45

30

31

28

31

15.01
.

80,4 32,2 1,58

6
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d) Olovo (ng/m3)
Příbram ZÚ (SPROM)
Měsíční hodnoty
rok

Typ m.p.
Metoda

2007 Měření
těţkých
kovů v
2008 PM10

1

16,6

2

3

3,4 27,3

12,4 39,9 26,0

Čtvrtletní hodnoty
X1q

X2q

X3q

X4q

X

S

N

C1q

C2q

C3q

C4q

XG

SG

dv

16,2
57, 65, 25,
32, 20,
6,7
26,8 14,9 18,7
0 9 3
7 2
84

49,6

19,9

20,2

26,5 21,35

91

84

91

17,7

25,8

39,3

12,5

6,8

21,1 16,55

91

90

92

89

13,4

9,5

20,1

20,0

9,3

14,8 11,24

84

91

89

92

11,2

4

5

6

7

8

9

10

11

33, 36, 48,
10, 18,
8,6
7,9
3 0 6
5 8

12

6,5

8,0

5,1 15,1

29, 21,
30, 22,
9,3 6,9
8,2 13,2
5 4
8 4

2,80

3,51

2,12

rok 2007 ( g/m3)

rok 2008 ( g/m3)

roční koncentrace PM10

> 14 - 20

> 14 - 20

36. nejvyšší denní koncentrace PM10

> 30 -50

> 20 -30

roční koncentrace NO2

< 26

< 26

roční koncentrace NOx

≤ 19,5

≤ 19,5

≤2

≤2

Zákonem č. 86/2002 Sb. v platném znění jsou v § 7 definovány oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší (OZKO) jako území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena
hodnota imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek. Zónou je území vymezené
ministerstvem pro účely sledování a řízení kvality ovzduší, aglomerací je sídelní seskupení,
na němţ ţije nejméně 350 000 obyvatel, vymezené ministerstvem pro účely sledování a řízení
kvality ovzduší. Seznam zón a aglomerací byl zveřejněn ve věstníku MŢP č. 11/2005. Česká
republika je rozdělena na 3 aglomerace (Brno, Hl.m. Praha a Moravskoslezský kraj) a 12 zón
(jednotlivé kraje mimo Moravskoslezský a Hl. m. Prahu). Vymezení oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší a jejich případné změny provádí ministerstvo jedenkrát za rok a zveřejňuje je
ve Věstníku MŢP formou sdělení. Zatím došlo k vymezení oblastní se zhoršenou kvalitou
ovzduší na základě dat z let 2004 - 2008 v těchto sděleních:
na základě dat z roku
2004
2005
2006
2007
2008

věstník MŢP
částka 12/2005, sdělení č. 38 a částka 5/2006 sdělení č. 7
částka 3/2007, sdělení č. 4.
částka 4/2008, sdělení č. 9.
částka 2/2009 sdělení č. 1 a částka 6/2009, sdělení č. 8.
částka 4/2010 sdělení č. 6.

46

362
0
356

6,6

Podle imisních map ČHMÚ pro roky 2007 a 2008 leţí sledované území v ploše
s následujícími hodnotami koncentrací:

roční koncentrace benzenu

350

6,0

AAS
2009

Roční hodnoty

0
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Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší je ve sdělení předmětem tabulek I.
Jako nejmenší územní jednotky, pro kterou jsou oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
vymezeny, byla zvolena území stavebních úřadů. Samostatně je ve sdělení podávána
informace o velikosti území, kde došlo k současnému překročení limitní hodnoty a meze
tolerance (tabulka II) a území, kde došlo k překročení cílového imisního limitu (tabulka III).
Informace o překračování všech přípustných úrovní znečištění ovzduší pro ochranu zdraví lidí
(vyjma cílového imisního limitu pro troposférický ozón) je znázorněna pro jednotlivé zóny a
aglomerace i graficky.
Zájmové území patří do zóny Středočeský kraj, pod stavební úřad Příbram.

na
základě
dat
z roku

Tabulka překročení limitních hodnot a cílových imisních limitů

2004
2005
2006
2007
2008

PM10 (r IL)

-

PM10 (d IL)

cílový imisní
limit pro
B(a)P

NO2 (r IL)

v % území stavebního úřadu
0,7
2,7
4,1
-

21,8
14,6
9,9

r IL - roční imisní limit
d IL - denní imisní limit

C.2.2. Voda
Zájmové území je odvodňováno vodotečí Litavka (č. hydrologického pořadí 1-11-04003) a jejími přítoky. Tato vodoteč protéká v bezprostředním sousedství Kovohutí. Litavka
má prameniště v Brdech nad obcí Ţernová a vlévá se do Berounky ve Zdicích. Výřez
vodohospodářské mapy je uveden v příloze 2.1.
Dle vyhlášky Mze 470/2001 Sb. a její novely 267/2005 Sb. patří Litavka a Obecnický
potok mezi významné vodní toky:
1
2
Poř. Název
č.
vodního
toku
297. Litavka

3
4
Identifikátor
Číslo
vodního
Hydrolog.
toku
pořadí
10100052

1-11-04001
1-11-04004

5
6
Délka vodního
Vymezení úseku
toku v kateg.
vodního toku
význam.
v km
51,3
po hranici VÚ Brdy

299. Obecnický
10101235
4,0
potok
vysvětlivky:
PVl - Povodí Vltavy
V - vodní tok s vodárenským odběrem
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po hranici VÚ Brdy

8
správce
toku

9
funkce
toku.

PVL

V

PVL

V
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Hydrologické údaje
Hydrologické údaje povrchových vod jsou uvedeny v následující tabulce.
tok

profil

nad Obecnickým
potokem
Obecnický potok ústí do Litavky
Litavka
pod Obecnickým
potokem
Litavka

plocha povodí
km2
50,517

0,308

0,08

31,049
82,091

0,202
0,515

0,034
0,139

Qp

3

Q355

m /s

Kvalita vody v Litavce podél areálu Kovohutí je sledována monitoringem Kovohutí
Příbram, a.s. Kvalita vody je sledována v měsíčních intervalech jiţ po dlouhou řadu let v pěti
profilech. Z dosavadního monitoringu je zřejmé, ţe po provedení sanačních zásahů
v Kovohutích jsou největším zdrojem kontaminace Litavky haldy I. a II. a stávající skládka
sodné strusky.
Řečiště Litavky nad Kovohutěmi je regulované prakticky aţ k Vysokopecovskému
rybníku. Původní řečiště, zvláště v blízkosti úpravny tvořilo četné meandry. Nelze vyloučit
historická řečiště ani pod odkališti Na Vrších a Huťským. Řečiště bylo navíc značně
ovlivňováno opakovanými haváriemi tzv. Vojtěšského prádla. V okolí Litavky se nacházejí
úpravnické objekty - odkaliště Huťské, Na Vrších, odvodňovací systémy, nádrţe atd. Jako
technologická nádrţ slouţil dříve také Kášův rybník na levém břehu Litavky, který byl
sanován a na jeho místě byl v roce 1999 vybudován nový rybník. Na levém břehu Litavky se
dále dříve nacházela další technologická nádrţ Rudným dolů - Ţumpík. Tato nádrţ byla jiţ
dříve vyřazena z provozu a předána Kovohutím, které zde na začátku devadesátých let
vybudovaly skládku sodné strusky. Skládka nebezpečných odpadů byla vybudována dosti
nešťastným způsobem a přes některé i radikální zásahy k nápravě nebylo dosaţeno
optimálního stavu. Konečné řešení je i nadále v gesci Ministerstva financí ČR jako nástupce
Fondu národního majetku. V současné době probíhá sanace skládky sodné strusky a je
prováděna aktualizovaná analýza rizika areálu a jeho blízkého okolí.
V území Kovohutí se řečiště Litavky stabilizovalo do dnešní podoby jiţ
pravděpodobně v minulém století. Litavka slouţila k napájení technologických rybníků
v místech současné šachtové pece (voda byla vyuţívána pro chlazení) - tyto rybníky byly
zrušeny jiţ v minulém století.
Nejvíce změn doznala Litavka v okolí hald I. a II. pod areálem Kovohutí. Halda I. je
starší a dnešní půdorys má tvar pravděpodobně z počátku tohoto století. Podle původních
vrstevnic lze předpokládat, ţe původní koryto vedlo pod haldou I. a ţe i původní soutok
Obecnického potoka a Litavky byl původně posunut severněji. Násypem haldy bylo koryto
vytlačeno jiţněji, přičemţ původní koryto zmizelo jen vizuálně. Podél haldy I. je Litavka
regulována na pravém břehu v podstatě zdí vlečky do Kovohutí. Levý břeh není regulovaný
a koryto Litavky se postupem času více či méně přibliţuje haldě I. a v některých případech se
jiţ paty haldy I. dotýká. Protierozivní ochrana haldy I. není provedena.
Jakost povrchové vody v Litavce nad zájmovým územím je ovlivněna především
objekty rudného hornictví - odkaliště Na Vrších, Huťské, Vojtěšské prádlo, úpravna, areály
jam, odvaly apod. V okolí Kovohutí se jedná pak o naváţky z hutnické, úpravnické a těţební
činnosti včetně jiţ zmíněných hald I. a II. Po soutoku s Příbramským potokem se jedná o další
kontaminaci z uranové činnosti a o vyčištěné odpadní vody ČOV Příbram. Zvýšené obsahy
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kovů v Litavce způsobují kontaminaci říčních sedimentů a rybničního bahna prakticky po
celém toku Litavky.
Vodní plochy v okolí:
V bezprostředním okolí se vyskytují nebo vyskytovaly tyto vodní plochy:
Kášův rybník - jiţně od areálu Kovohutí - na Litavce - technologická nádrţ
Rudných dolů Příbram a.s. - s ukončením činnosti úpravny pozbyla svoji funkci.
V roce 1998 byla provedena sanace. V roce 1999 na podnět obce Podlesí
realizován rybník.
Ţumpík - na jiţním okraji areálu Kovohutí - původně rovněţ technologická nádrţ
Rudných dolů Příbram a.s. - s ukončením činnosti úpravny pozbyla svoji funkci.
Na začátku devadesátých let předána Kovohutím Příbram. V tomto prostoru
vybudována zabezpečená skládka sodné strusky. V roce 1999 se projevila skrytá
vada skládky, která byla ne zcela úspěšně odstraňována v rámci III. etapy
odstraňování starých ekologických zátěţí Kovohutě Příbram nástupnická a.s.
Rezervo - nádrţ uţitkové vody pro potřeby Kovohutí Příbram západně od areálu napájena náhonem z Obecnického potoka
Z hlediska vodohospodářského je zájmové území součástí Chráněné oblasti přirozené
akumulace (CHOPAV) Brdy, přičemţ posuzovaná lokalita nepřichází v úvahu pro vyuţití
zdrojů vod pro pitné účely.
Pro Litavku byla Povodím Vltavy navrţena na základě hydrotechnických výpočtů
zátopová území (dle stávající legislativy záplavová území) v roce 1997. Stanovena byla
rozhodnutím vodoprávního úřadu - OkÚ Příbram, čj. vod. 2154/1997 Pr ze dne 9. 2. 1998.
V daném úseku - cca 40 říční km - nezasahuje hranice stoleté vody zájmové území - viz
situace v příloze 2.3.
Obecnický potok nemá zatím záplavové území stanoveno.
Kvalita podzemních vod v areálu Kovohutí Příbram a.s. je sledována pravidelným
monitoringem v síti monitorovacích vrtů. Výsledky monitoringu jsou pravidelně předávány
ČIŢP OI Praha. Kvalita podzemních vod je ovlivňována především historickými naváţkami
v areálu.

C.2.3. Půda
Ve vlastním řešeném území se nevyskytuje zemědělská půda ani pozemky určené
k plnění funkcí lesa.
Půdy v okolí Kovohutí Příbram jsou charakteristické zvýšeným obsahem olova
v půdách a dalších kovů v důsledku dlouhodobé činnosti jak Kovohutí, tak těţby rud
barevných kovů. Tato problematika je předmětem celé řady specializovaných prací.
Současnou situaci lze shrnout následovně:
Půdy v okrese Příbram jsou obecně více kontaminovány rizikovými prvky (Pb, Cd,
As) v důsledku polymetalického průmyslu neţ v jiných okresech. Situace je významná
především v okolí Kovohutí Příbram, kde koncentrace Cd a Pb výrazně překračují povolené
limity (Pb 70 mg/kg - naměřeno 400 - 1 000 mg/kg; Cd 0,4 mg/kg - naměřeno 0,8 mg/kg)
a v jihozápadní části okresu na roţmitálsku s vyššími hodnotami Pb a As. Krajina v okolí
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Kovohutí je vyuţívána pro účely průmyslové (Příbram), zemědělské (severozápad,
severovýchod a část jihovýchodu) a lesnické (jihozápad a vzdálenější okolí). Zemědělské
vyuţití půdy mělo dříve velkovýrobní charakter. Ve většině osídlených lokalit (včetně
Příbrami) existují zahrádky, v nichţ je pěstována zelenina a ovoce převáţně pro vlastní
spotřebu pěstitelů.
Obsahy v plochých lesních komplexech s nízkou erozí a nízkou sklizní rostlin jsou
relativně vysoké (vzhledem k obsahům ve zdroji) a zůstávají dlouho zachovány, neboť těţké
kovy bývají ukládány do dočasně potřebných a obnovitelných orgánů (kůra, listy, jehličí),
které v lese zůstávají a těţké kovy se cyklicky účastní biologického koloběhu. Vysoký
kontrast obsahů ve svrchní vrstvě lesní půdy (s vysokým obsahem organické hmoty) vůči
niţším horizontům (někdy označovaný jako koeficient či index kontrastu nebo nabohacení) je
navíc zdůrazněn vývojem podzolových půd v jehličnatých monokulturách. Vrstva organické
hmoty tak brzdí vyplavování těţkých kovů do povrchových a spodních vod. Tato funkce
můţe být porušena např. oxidací organické hmoty po lesních poţárech nebo po vápnění lesů
a v takovémto případě existuje riziko rychlého uvolnění těţkých kovů do povrchových
a spodních vod. Obdobnou ochrannou funkci má svrchní, humusem bohatá vrstva půdy na
loukách a víceletých pastvinách. Zde však existuje jiţ riziko přenosu kovů sklizní trávy či
pastvou do potravinového řetězce vedoucího k člověku.
Velmi výrazný vliv Kovohutí Příbram na obsahy Pb a Cd v půdě lze sledovat
do vzdálenosti cca 0,5 - 1,5 km v závislosti na rozloze struskových hald, orografií, biocenóze
a snad i převládajícím severozápadním směru větrů. Zahrnuje následující katastrální území:
Březové Hory, Lhota u Příbrami, Orlov - nejvýchodnější část, Podlesí n.L. - východní část,
Příbram - západní část. Mimo tato území je silně intoxikována půda v anomálii Kloučeského
hřbetu, tj. severní zalesněné části katastrů Drahlín a Sádek. Tuto oblast, která přibliţně
odpovídá obsahům nad 1 000 mg/kg Pb ve svrchním horizontu půdy, lze povaţovat za
kontaminovanou velmi silně a označit ji jako vnitřní pásmo.
V této oblasti se zemědělská výroba potravin a sběr plodů nedoporučuje a pokud se
uskuteční, je třeba pravidelně kontrolovat obsahy těţkých kovů v produktech. Proto se
uvaţuje o zatravnění celého pásma a produkovat zde travní semeno. Dále lze doporučit
pěstování technických plodin (řepka na bioplyn, len atd.).
Střední pásmo postiţení s obsahy Pb ve svrchním horizontu mezi 400 - 1 000 mg/kg
vytváří na JZ, Z, SZ a S cca 1 km široký lem kolem vnitřního pásma do celkové vzdálenosti
1,5 - 2 km okolo komínu Kovohutě.
Toto pásmo zahrnuje katastrální území: Bohutín - městská zástavba a jihovýchodní
část, Brod u Příbrami, Bytíz, Drahlín - jiţní část, Dubno, Dubenec u Příbrami, Háje u
Příbrami, Konětopy u Příbrami, Kozičín - východní část, Lazec, Obecnice - východní část,
Orlov - východní část, Oseč - východní část, Podlesí n. Lit. - střední část, Příbram - městská
zástavba, Sádek - jiţní část, Tisová u Boh., Trhové Dušníky, Zdaboř, Ţeţice - západní část.
V této oblasti je třeba přizpůsobit technologii zemědělské produkce zvýšenému riziku
výskytu těţkých kovů a produkované potraviny kontrolovat (podle územního návrhu okresu
Příbram).
Vnější pásmo vlivu Kovohutí obsahuje 100 - 400 mg/kg Pb ve svrchní vrstvě půdy.
Původ kontaminace je nerozlišitelný. Tato oblast zaujímá následující katastrální území uvnitř
polygonu vymezeného katastry obcí Hluboš - Obecnice - Bohutín - Třebsko - Vrančice Drásov - Občov - Hluboš.
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C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologie
Dle geomorfologického členění náleţí území Kovohutí celku Brdská pahorkatina
a k jihozápadnímu okraji Příbramské pahorkatiny.
Reliéf krajiny má charakter tektonicky málo porušené ploché vrchoviny tvořené
proterozoickými a staropaleozoickými barrandienskými strukturami České vysočiny.
Geologicky náleţí zájmové území k části českého kambria (příbramské synklinále,
resp. příbramsko-jineckému kambriu), které se nachází v jihovýchodním křídle
barrandienského paleozoika. Skalní podloţí je tvořeno k JZ aţ ZSZ ukloněnými
a zvrásněnými horninami svrchního proterozoika (v zájmovém území nevychází na povrch)
a na nich diskordantně uloţenými horninami spodního kambria. Svrchní proterozoikum je
zastoupeno komplexem břidlic. Spodní kambrium tvoří mohutný sled pestrých drob,
jemnozrnných arkóz s ojediněle slepencovými vloţkami (sádecké souvrství), které v širším
zájmovém území směrem k jihu přechází do křemenných pískovců a slepenců (holšínsko hořické souvrství). Tento komplex hornin překrývá zlom SV - JZ směru. Kvartérní pokryv
mocný 5-10 m tvoří deluviální (sutě, suťová moře), deluviofluviální (přeplavené převáţně
jílovité hlíny a jíly) a fluviální sedimenty (jílovitopísčité náplavy, středno aţ hrubozrnné
štěrky, místy s písčitými vrstvami). Kvartérní pokryv je extrémně heterogenní. Překryv je v
uţším zájmovém území tvořen 1 - 2 m mocnými jílovitými důlními kaly (dnové sedimenty).
Z hydrogeologického hlediska je zájmové území tvořeno ukloněným a zvrásněným
regionálním hydrogeologickým izolátorem, v němţ nespojitý zvodněný systém funguje pouze
v přípovrchové vrstvě zvětralin a rozevřených puklin zpevněných podloţních sedimentů
(kambrických drob, arkóz a slepenců), vzájemně oddělených relativně nepropustným eluviem.
Reţim podzemních vod je významně kvantitativně ovlivněn mnoţstvím atmosférických
sráţek a pravděpodobně, vzhledem k dispozici území, i těţbou nerostných surovin (oblast je
dotčena těţbou nerostných surovin a čerpaným mnoţstvím důlních vod - cca 33 l.s-1). Systém
se vyznačuje výraznou kvantitativní i kvalitativní hydrogeologickou nehomogenitou
a anizotropií.
Podloţní komplex psamitických a psefitických hornin (jemnozrnné arkózy, droby,
slepence) má zanedbatelnou průlinovou propustnost a nízkou aţ střední puklinovou
propustnost zvýšenou v pásmu přípovrchového rozpojeni hornin. Oběh podzemní vody
v tomto komplexu je vázán na kříţení tektonických linií, zóny rozpukání a poruchy směru
SSZ-JJV, SV-JZ, kde můţe zasáhnout i do podloţního algonkia. Tektonické porušení
způsobuje lokální zvýšení propustnosti a umoţňuje tak intenzivnější pohyb podzemní vody na
větší vzdálenosti. Generelní směr proudění podzemní vody kambrického útvaru je ve směru
sklonu vrstev, tj. k JZ aţ ZJZ. Vzhledem k vzájemné pozici Litavky a horninových vrstev
(Litavka proráţí pod úhlem 20-40 vrstevní sled) se část podzemní vody pravděpodobně
odvodňuje ve formě převáţně skrytých příronů nad úrovní, resp. v úrovni spodní erozní báze
v údolí Litavky (vrstevní nebo přelivové prameny).
Nadloţní kvartérní fluviální, deluviální a antropogenní sedimenty s výrazně
kolísajícím podílem hlinitojílovité mezerní hmoty jsou nespojitě zvodněné a průlinově
propustné, hladina podzemní vody se nachází v hloubce 0,5 aţ 2,5 m pod terénem. Hladina je
volná, případně mírně napjatá aţ napjatá (vrt HV7 s kladnou piezometrickou výškou - přetok
0,014 l.s-1) v místech nepropustných jílovitých povodňových hlín a hydraulicky spojitá
s hladinou Litavky. Generelní směr proudění mělké podzemní vody je ve směru odtoku
povrchových vod tj. k S aţ SSZ. Koeficient filtrace kvartérních sedimentů se pohybuje od
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n.10-5 aţ n.10-7 m.s-1, coţ odpovídá koeficientu transmisivity n.10-5 aţ n.10-6 m2.s-1, s poměrně
nízkou variabilitou (S = 0,3 - 0,6). Tyto sedimenty jsou slabě aţ dosti slabě propustné.
Nejvyšší průměrné měsíční stavy hladin podzemní vody jsou v období květen červen, nejniţší září - listopad. Průměrný specifický odtok podzemních vod kolísá mezi 0,51 1,0 l/s/km2. Předpokládaná střední hodnota dlouhodobého koeficientu odtoku podzemní vody
je cca 10 %.
Přírodní zdroje
Přesné začátky těţby na Příbramsku nelze přesně zjistit. Sahají daleko za první
zachované písemné zprávy. Na základě archeologických průzkumů a dalších nálezů lze
soudit, ţe prvními těţaři ve 2. a 3. století před naším letopočtem byli Keltové. Svědčí o tom
zbytky primitivních tavících pecí ţelezných rud u Radětic a dále zbytky po těţbě zlata
z pískových sedimentů podél vodotečí – Litavka, v okolí Tochovic aj. Část těchto rýţovišť
byla znovu přepracována ve středověku.
První písemný doklad o příbramském hornictví pochází z dubna 1311, další písemný
doklad pochází z roku 1330 – oba bez konkrétních údajů a lokalizaci dolu nebo hutě.
V roce 1527 se uvádí 27 opuštěných dolů.
Doba rozkvětu příbramského hornictví začíná začátkem 16. stol.
Kromě
březohorského revíru se pracovalo i na Květné, v Obecnici, v Třebsku, u Vrančic, Milína,
Ţivotic a jinde.
V 17. stol. dochází k obnovení těţby ţeleza na Příbramsku.
Historický báňský revír příbramských stříbro - olovo - zinkových rud byl v zásadě
dělen na Březohorské loţisko a loţisko Bohutín. Těţba na Březohorském loţisku byla
ukončena 30. 6. 1976. Ukončení těţby bylo motivováno jak ekonomickými, tak technickými
důvody.
Rozsáhlá těţba, úprava rud i hutnické procesy provozované po řadu století zanechaly
v revíru řadu následků, ať ve formě odvalů nebo hald, odkališť atd. Některé historické odvaly
byly rozvezeny jako stavební materiál, jiné jsou překryté průmyslovou nebo bytovou
zástavbou.
Území je ovlivněno důlní a úpravárenskou činností z předmětného báňského revíru.
Na Příbramsku je dále obecně známo uranové zrudnění. Těţba uranu v minulosti nemá
s předmětným územím nic společného. Uranové zrudnění bylo vyvinuto samostatně, paralelně
s rudným zrudněním, ale značně posunuto jiţním směrem. Dobývací prostory Rudných dolů
a Uranového průmyslu se nepřekrývaly.
Poddolování
Zájmové území neleţí v poddolovaném území.
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Poddolovaná území

C.2.5. Fauna a flóra
Vzhledem k tomu, ţe záměr má být realizován ve stávajícím průmyslovém areálu
(ve stávajícím objektu a v novém přístavku haly, který je navrţen na ploše tvořené naváţkami
bez zeleně), nebyl proveden biologický průzkum, neboť je bezpředmětný. V areálu vzhledem
k více neţ dvěstěletému intenzivnímu průmyslovému vyuţívání nejsou podmínky pro rozvoj
přirozených společenstev fauny a flory.

C.2.6. Krajina
Zájmové území se nachází v Středočeském kraji, okrese Příbram, severozápadně od
centra Příbrami, na cca 40 říčním km Litavky - jiţně proti směru proudění od soutoku Litavky
a Obecnického potoka (viz situace příloha 1).
Jedná se o krajinu antropogenní. Krajina v širším zájmovém území je ovlivněna
průmyslovou činností - těţba a úprava rud, severně pak také zemědělskou činností, a to
zejména zcelováním polí po kolektivizaci.
Záměr je umístěn v areálu Kovohutí v nadmořské výšce cca 478 m. Západním
směrem se táhne pásmo Brd, kde nadmořská výška dosahuje aţ 865 m (Tok). Jedná se
o poměrně zachovalou přírodní krajinu, přičemţ v předhůří Brd (zájmová oblast) se vyskytují
významné relikty historické i současné intenzivní průmyslové činnosti (hornická činnost,
hutnická činnost).
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Nepřirozenou dominantu krajiny tvoří komín Kovohutí Příbram a.s. o výšce
160 m a dále komín Příbramské teplárenské o obdobné výšce. Komín Kovohutí Příbram
slouţí pro dobrý rozptyl emitovaných škodlivin (včetně olova) a není zatím důvod tento
komín nahradit jinou jednotkou.
V blízkosti areálu Kovohutí Příbram se nenacházejí obytné objekty. Nejbliţší obytné
objekty jsou ve Lhotě u Příbrami (přímo s areálem sousedí severně obytné objekty této obce).
Samostatný obytný objekt je v blízkosti hald na pravém břehu Litavky (u Růţičků).

C.2.7. Hmotný majetek
Záměr má být realizován na pozemku, který je ve vlastnictví oznamovatele. Jiný
hmotný majetek nebude záměrem dotčen.

C.2.8. Ostatní charakteristiky ţivotního prostředí
Doprava
Silniční
Doprava od Příbrami je vedena od kruhového objezdu po silnici III. třídy 11811, před
mostem přes Litavku je pak odbočka ke Kovohutím.
Ţelezniční
Kovohutě Příbram mají vlastní vlečku, která je vedena odbočkou z trati Příbram Zdice.
Územní plánování
Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací - viz vyjádření
příslušného úřadu v příloze v části H tohoto oznámení. Výřez územního plánu - příloha 2.2.

54

D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika moţných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Posuzovaný záměr je navrţen v areálu Kovohutí Příbram nástupnická a.s., tj. na území
vyhrazeném pro průmyslovou výrobu. Lokalizace areálu je zřejmá ze situací v příloze 1.
Vlastní záměr se nachází na katastru města Příbram. Nejbliţší obytné objekty leţí v obci
Podlesí (k.ú. Podlesí nad Litavkou) cca 250 m jihozápadně od záměru. Od záměru jsou
odcloněny terénem a lesním porostem.
Rozboru očekávané situace z hlediska vlivů na obyvatelstvo jsou věnovány následující
odstavce.

Období výstavby
Vlastní výstavba není náročná z hlediska ochrany zdraví obyvatel s ohledem na její
minimální rozsah a vzdálenost obytných objektů od záměru.
Dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací § 11 odst. 7 se hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb a chráněný
venkovní prostor v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti
LAeq,s stanoví tak, ţe se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A
LAeq,T stanovenému podle § 11 odstavce 4 přičte korekce přihlíţející k posuzované době podle
přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A
LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší neţ 14
hodin vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
Korekce přihlíţející k posuzované době jsou následující (část B přílohy č. 3):
posuzovaná doba (hod.)
od 6:00 do 7:00
od 7:00 do 21:00
od 21:00 do 22:00
od 22:00 do 6:00

korekce (dB)
+10
+15
+10
+5

Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu
kratší neţ 14 hodin (část C přílohy č. 3):
LAeq,s = LAeq,T + 10.lg[(429+t1)/t1]
kde

t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7. a 21. hodinou
LAeq,T = je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený podle
§ 11 odst. 3

Vlastní výstavba není velkého rozsahu a bude se odehrávat ve stávajícím areálu
Kovohutí. Není reálné překračování platných hygienických limitů z hlediska hlukové zátěţe.
Při vlastní výstavbě nelze předpokládat významné emise do ovzduší. Za dočasný plošný
zdroj znečištění ovzduší je moţné povaţovat vlastní prostor staveniště, který můţe být
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zdrojem sekundární prašnosti. Při poţadavku dodrţování technologické kázně v etapě
výstavby je však nezbytné respektovat následující doporučení:
vlastní zemní práce provádět vţdy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě
nutnosti eliminovat sekundární prašnost kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních
komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti

Období provozu
Během provozu záměru nemohou být negativně ovlivněni obyvatelé v nejbliţší obytné
zástavbě ani zaměstnanci Kovohutí. Záměr není významným zdrojem emisí hluku, vibrací ani
emisí škodlivin do ovzduší včetně pachových látek. Provoz záměru nemá ţádný prokazatelný
vliv na veřejné zdraví.
Vzhledem k tomu, ţe předmětný záměr je realizován ve stávajícím průmyslovém
areálu mimo obytnou, nelze předpokládat ovlivnění akustické situace v chráněném
venkovním prostoru. Realizací záměru nedojde k významnému nárůstu nárůstu dopravy (cca
10 jízd NA/rok) ani vzniku významných nových zdrojů znečišťování ovzduší.
Havarijní stavy

Vznik havarijních situací nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální moţnost
vzniku havárií výrazně eliminovat. Rizika havárií jsou popsána v kapitole B.III.5.
Základním předpokladem omezení vzniku havárie za provozu je dodrţování
technologické kázně. Všichni zaměstnanci jsou prokazatelně školeni a pravidelně
přezkušováni ze znalostí provozních řádů a předpisů bezpečnosti práce, havarijních řádů
včetně protihavarijních opatření.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Realizací záměru nedojde k významnému nárůstu nárůstu dopravy (cca 10 jízd
NA/rok) ani vzniku významných nových zdrojů znečišťování ovzduší.
Bodovými zdroji budou výduchy ze vzduchotechniky (odsávání reakční nádrţe RN1,
RN2, RN6 a RN7. Reakční nádrţ RN1 a RN2 bude odsávána ventilátorem pro nevýbušné
prostředí (moţnost vývinu plynného vodíku). Technologický postup bude upraven tak, aby
nevznikalo najednou velké mnoţství vodíku. Z důvodu moţnosti vývinu nepatrného mnoţství
škodlivin a oxidu uhličitého bude odsávána reakční nádrţ RN6. Reakční nádrţ RN7 bude
odsávána z důvodu vývinu oxidu uhličitého.
Z hlediska liniových a plošných zdrojů je nárůst škodlivin zanedbatelný.
Zpracovatel oznámení navrhuje následující opatření:
V období zkušebního provozu provést autorizované měření emisí ze vzduchotechniky navrţené
technologie a předloţit příslušnému orgánu ochrany ovzduší.

Vliv nevýznamný.
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
Dalším aspektem z hlediska provozu posuzovaného záměru je problematika hlukové
zátěţe.
Hluk šířící se ze staveniště v období výstavby je závislý na mnoţství, umístění, druhu
a stavu pouţívaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací,
organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry
nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamţitém
stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje pouţívány běţně
pouţívané stavební stroje - jedná se o běţnou stavební činnost prováděnou běţnými
technologiemi, které významně neovlivní ţivotní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se,
ţe zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou
hlukovou hranici. Základní charakteristika předpokládaných pouţívaných prostředků je
uvedena jiţ v kapitole B.III.4.
V etapě provozu nevznikají ţádné významné zdroje hluku. Stávající výrobní činnost
areálu nezpůsobuje nadměrnou hlučnost. Areál je umístěn v dostatečné vzdálenosti od
obytných objektů.
Vliv nevýznamný.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Nárůst objemu odpadních splaškových vod se rovná přibliţně objemu nárůstu potřeby
uţitkové vody pro sociální zařízení (120 m3/rok). Splaškové vody budou vedeny do stávající
splaškové kanalizace a dále na závodní ČOV. Kapacita ČOV je dostatečná (ČOV byla
dimenzovaná na mnohem větší počet zaměstnanců).
Technologické odpadní vody budou vyuţity v technologii odparného chlazení
šachtové pece, kde nahradí malou část v současnosti vyuţívané uţitkové vody v mnoţství cca
2,5 m3/hod, tedy 60 m3/den, tj. cca 18 000 m3/rok. Do recipientu nebudou vypouštěny ţádné
technologické odpadní vody.
Realizací záměru dojde ke změně v mnoţství dešťových vod v areálu Kovohutí
Příbram a.s. - záměrem dojde k realizaci nové zpevněné a zastřešené plochy na stávající
štěrkové ploše. Stávající odtok dešťových vod ze štěrkové plochy (377 m2) je při koeficientu
filtrace 0,2 a průměrné výšce sráţek 600 mm 45,2 m3/rok. Odtok z nově realizovaných ploch
(přístavek haly a zpevněná plocha) bude 184 m3/rok. Celkem dojde na nově realizovaných
plochách k nárůstu mnoţství dešťových vod v mnoţství 139 m3/rok oproti stávajícímu stavu.
Dešťové vody budou rozděleny na znečištěné a neznečištěné. Znečištěné vody
ze zpevněných ploch (67 m3/rok) budou čištěny v odlučovači ropných látek a dále svedeny
spolu s neznečištěnými dešťovými vodami ze střech (117 m3/rok) do areálové dešťové
kanalizace a dále na ČOV SD 10. Z hlediska mnoţství odtoku dešťových vod je jedná
o zanedbatelnou změnu.
Vliv nevýznamný.
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D.I.5. Vlivy na půdu
Realizací záměru nedojde k záboru zemědělské půdy ani pozemků určených k plnění
funkcí lesa.
Znečištění pozemků zemědělského půdního fondu v okolí v souvislosti s provozem
dle záměru není reálné.
Záměr leţí v ochranném pásmu lesa. Zpracovatel oznámení navrhuje následující
opatření:


Poţádat odbor ţivotního
v ochranném pásmu lesa.

prostředí

MěÚ

Příbram

o

souhlas

s

umístěním

záměru

Vliv ţádný.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměr se nenachází v území loţisek výhradních nebo nevýhradních surovin. Dobývací
prostor rud barevných kovů byl jiţ dávno zrušen (i ochrana loţiska).
Záměr bude realizován v areálu Kovohutí Příbram nástupnická a.s. Jedná se o území,
které je dlouhodobě vyuţíváno k hutnické činnosti je zcela antropogenně přeměněno. Jedná se
o území s naváţkami z hutnické výroby o různé mocnosti. Vlastní záměr je realizován ve
stávajících objektech.
Vliv ţádný.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Jak jiţ bylo uvedeno, záměr bude realizován v areálu Kovohutích Příbram nástupnická
a.s., ve stávajících objektech a v novém přístavku, který je navrţen na ploše tvořené
naváţkami. Záměr nevyţaduje vybudování dalších vnitrozávodních komunikací ani dalších
zpevněných ploch, která by případně zabírala plochy zeleně v areálu.
Výskyt chráněných druhů fauny a flory v areálu Kovohutí Příbram je prakticky
vyloučen, jedná se o území intenzivně dlouhodobě vyuţívané k průmyslové činnosti bez
moţnosti vytvoření podmínek pro společenstva chráněných druhů.
Přirozenou ekologickou kostru krajiny tvoří v daném území tok Obecnického potoka
a Litavka, podél nichţ jsou vymezeny biokoridory. Záměr je vzdálen od těchto toků a nemůţe
je ţádným způsobem ovlivnit.
Vliv na evropsky významné lokality (Natura 2000) je lokalizací záměru vyloučen - viz
vyjádření KÚ Středočeského kraje v části H tohoto oznámení.
Vliv ţádný.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Dominanty krajiny ze širšího pohledu tvoří komín Kovohutí Příbram a.s. – 160 m
a komín Příbramské teplárenské o obdobné výšce. V areálu Kovohutí jsou další vyšší komíny
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- nad 20 m a mohutné stavební objekty slouţící výrobě. Záměr bude realizován ve stávajících
objektech bez realizace nových komínů a nemůţe v ţádném případě tvořit novou dominantu
krajiny ani neovlivní současný vzhled areálu Kovohutí Příbram a.s.
Vliv ţádný.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vzhledem k tomu, ţe kulturní památky se nevyskytují v blízkosti záměru, není ani
předpoklad moţných vlivů během realizace či provozu záměru.
Vliv ţádný.

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaţenému území a populaci
Na základě výše uvedeného hodnocení je zřejmé, ţe záměr při běţném provozu
nepředstavuje ţádné negativní vlivy záměru na ţivotní prostředí a veřejné zdraví. Havarijní
stavy budou ošetřeny v aktualizovaném havarijním plánu pro nakládání s látkami závadnými
vodám.

D.III. Údaje o moţných významných nepříznivých vlivech
přesahujících státní hranice
Realizací záměru nelze předpokládat přeshraniční vlivy.

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, sníţení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů
-

územně plánovací opatření

Město Příbram má zpracovanou územně plánovací dokumentaci. Určení plochy, na
které je záměr umístěn, je v tomto územním plánu označeno jako objekty a plochy pro
průmysl a podnikání. Kovohutě mají vyhlášeno pásmo hygienické ochrany (viz příloha 1.1.).
V PHO je vyhlášena stavební uzávěra pro stavby nové slouţící k trvalému bydlení, sportu,
rekreaci, školské, zdravotnické a potravinářské činnosti. V územním plánu je PHO
zakresleno. Vzhledem k současným vlivům Kovohutí na okolí pozbylo stávající pásmo
hygienické ochrany v současných hranicích své opodstatnění. Dřívější snahy Kovohutí
Příbram o zmenšení PHO se nesetkaly u dotčených obcí s jednoznačnou odezvou.
Záměr bude realizován v areálu Kovohutí Příbram a.s. bez potřeby územně
plánovacích opatření.
- technická opatření (likvidace znečištění, recyklace odpadů, záchranný průzkum
archeologických nalezišť, opatření pro ochranu kulturních památek)
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D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí

Technická opatření jsou uvedena ve vlastním návrhu stavby a v předkládaném
oznámení. Pro minimalizaci vlivů záměru jsou ve zpracovaném oznámení formulována
opatření (doporučení), která zde shrnujeme:

I. Období přípravy:


Poţádat Krajský úřad Středočeského kraje o změnu integrovaného povolení, která bude mimo
jiné obsahovat aktualizovaný havarijní plán podle vyhlášky 450/2005 Sb. a aktualizovaný
provozní řád podle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění,
Aktualizovat poţární řád.



Poţádat odbor ţivotního
v ochranném pásmu lesa.

prostředí

MěÚ

Příbram

o

souhlas

s

umístěním

záměru

II. Období realizace:


smluvně zajistit odstraňování odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti,



všechny mechanizmy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém technickém
stavu, zejména z hlediska moţných úkapů ropných látek,



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,



v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno skrápění
stavební plochy.

III. Období provozu


V období zkušebního provozu provést autorizované měření emisí ze vzduchotechniky navrţené
technologie a předloţit příslušnému orgánu ochrany ovzduší.



Ve zkušebním provozu provést měření pracovního prostředí pro potřeby kategorizace pracoviště.



změny ve zkušením provozu promítnout do provozních předpisů, v příp. nutnosti i do
integrovaného povolení.



Dodrţovat podmínky integrovaného povolení.

IV. Období ukončení:


Provozovatel písemně ohlásí plánované ukončení činnosti zařízení KÚ Středočeského kraje tři
měsíce před termínem ukončení. Současně provozovatel předloţí ke schválení „Plán postupu
sanace zařízení“ včetně časového harmonogramu, který bude zohledňovat opatření vyplývající
z ustanovení tohoto integrovaného povolení, z nových skutečností a právních předpisů.



Plán postupu sanace zařízení musí respektovat závěry uvedené v rozhodnutí o integrovaném
povolení

- kompenzační opatření
Kompenzační opatření se nenavrhují.
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D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které
se vyskytly při specifikaci vlivů
Oznámení bylo zpracováno na základě podnikatelského záměru, konzultací
s projektantem, investorem a na základě dalších podkladů včetně osobních zkušeností.
Určitým nedostatkem byla skutečnost, ţe předkládané oznámení bylo vyhotoveno v období
přípravy projekčních podkladů pro stavební rozhodnutí, které nejsou ve všech směrech ještě
precizovány. Na druhou stranu to umoţňuje zpracovateli oznámení ovlivnit konečné projekční
řešení vlastními podněty, které jsou v předloţeném oznámení presentovány. Ve vlastním
projektu se mohou objevit změny, které však zásadně nemohou ovlivnit celkovou koncepci
záměru a vyhodnocené vlivy na ţivotní prostředí, mohou však jiţ odráţet návrhy obsaţené ve
zpracovaném oznámení.
Oznámení se dále podrobně nezabývá problematikou po ukončení provozu.
Předpokládá se dlouhodobé vyuţití odpadů s obsahem zinku. Po ukončení technické
ţivotnosti technologie lze předpokládat, ţe bude přístavba haly a technologie, případně
některé další objekty, vyuţity k jiným účelům, popř. demontovány a odstraněny
specializovanou firmou. V případě potřeby bude po ukončení provozu provedena
dekontaminace území v souladu s v té době platnou legislativou. Lze předpokládat, ţe lokalita
bude i nadále vyuţívána pro průmyslové účely.
Kompletní podklady pouţité při zpracování tohoto oznámení jsou uvedeny v příloze
v části F tohoto oznámení.
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E. Porovnání variant řešení záměru

E.

POROVNÁNÍ VARIANT
BYLY PŘEDLOŢENY)

ŘEŠENÍ

ZÁMĚRU (POKUD

Předloţený záměr je navrţen jednovariantně. To znamená, ţe je posouzena velikost
a významnost vlivů těch aktivit, které jsou investorem objektu uvaţovány a jimţ je
podřizováno projektové řešení záměru.
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F. Doplňující údaje

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Přílohová část oznámení obsahuje následující přílohy:
1. Mapové přílohy
1.1. Situace 1 : 10 000
1.2. Letecký snímek zájmového území
1.3. Situace areálu
1.4. Situace přístavby haly surovin
2. Účelové situace - okolí
2.1. Výřez vodohospodářské mapy 1 : 25 000 (zvětšeno) s vysvětlivkami
2.2. Výřez z územního plánu města Příbram
2.3. Zátopové území Litavky
3.

Vyjádření MŢP z hlediska zákona č. 100/2001 Sb.

4.

Integrované povolení

5.

Fotodokumentace

6.

Blokové technologické schéma

7.

Seznam podkladů

2. Další podstatné informace oznamovatele
Oznámení se dále podrobně nezabývá problematikou po ukončení provozu.
Předpokládá se dlouhodobé vyuţití odpadů s obsahem zinku. Po ukončení technické
ţivotnosti technologie je předpoklad, ţe technologie bude renovována případně nahrazena
novou, modernější. V případě skončení vyuţívání lokality pro předmětnou výrobu lze
předpokládat, ţe lokalita bude i nadále vyuţívána pro průmyslové účely. Vlastní technologie,
případně některé další objekty, budou odstraněny a bude provedena příp. dekontaminace
v souladu s v té době platnou legislativou.
.
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G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

G.

VŠEOBECNĚ
SROZUMITELNÉ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

SHRNUTÍ

Informace o účelu oznámení
Toto oznámení je zpracováno v souladu s poţadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, a to s náleţitostmi podle přílohy č. 3 zákona. Účelem
oznámení je poskytnout základní informace o charakteru záměru, o stavu dotčeného území
a o předpokládaných vlivech záměru ţivotní prostředí a veřejné zdraví pro potřeby
zjišťovacího řízení dle § 7 zákona.
Své písemné vyjádření k oznámení můţe zaslat kaţdý na adresu Ministerstva
ţivotního
prostředí
do
20-ti
dnů
ode
dne
zveřejnění
informace
o oznámení. Souhrnné vypořádání všech písemných připomínek bude součástí písemného
závěru zjišťovacího řízení, který vydá Ministerstvo ţivotního prostředí.
Informace o záměru
Předmětem záměru je provoz zařízení pro hydrometalurgické zpracování odpadů nebo
druhotných surovin s obsahem zinku. Jedná se především o přenosné baterie s obsahem zinku
(zinko-uhlíkové a alkalické monočlánky) dováţené z externích zdrojů (tříděný sběr), v menší
míře vlastní výrobní odpady (stěry z odzinkování a Zn prach).
K louţení bude vyuţíván odpadní elektrolyt (kyselina sírová) z vyřazených olověných
akumulátorů, které v současné době oznamovatel zpracovává s tím, ţe odpadní elektrolyt je
předáván k odstranění externí oprávněné firmě za vysoký zpracovatelský poplatek.
Technologie zpracování odpadů s obsahem zinku sestává z mechanické
a hydrometalurgické části. Mechanická část oddělí z baterií jednotlivé sloţky, především tzv.
elektrodovou hmotu (vstup pro hydrometalurgický proces), dále pak kovový zinek, ocel,
mosaz i nekovové sloţky – grafit, případně zbytky papíru nebo plastů. V hydrometalurgické
části dochází k vyluhování zinku z výše uvedené elektrodové hmoty nebo vlastních výrobních
meziproduktů s obsahem zinku. Předmětem posouzení je pouze hydrometalurgická část.
Podstatnou posuzované technologie je převedení přítomného zinku do roztoku
a následné vysráţení ve formě uhličitanu zinečnatého (148 t/rok). Uhličitan zinečnatý bude
finálním prodejním produktem k výrobě zinku (jiţ mimo Kovohutě). Nerozpustný zbytek
bude vyuţit jako pomocná surovina ve stávající šachtové peci pro výrobu olova.
Umístění technologie bude v nově navrţené přístavbě stávající haly surovin a dále ve
stávajícím objektu louhovny. V objektu louhovny budou vyuţita stávající zařízení, která
budou modernizována včetně kompletní rekonstrukce nádrţí.
Z hlediska dopravy si záměr vyţádá navýšení o 44 NA/rok (návoz monočlánků,
pomocných surovin a odvoz uhličitanu zinečnatého). Naopak ke sníţení dopravních nároků
provozu areálu, a to o 39 NA/rok, dojde v souvislosti s odpadní kyselinou sírovou, která bude
dle záměru dále vyuţita a nebude nutné ji odváţet k odstranění mimo areál oznamovatele.
Celkový nárůst dopravy vyvolané záměrem bude cca 5 NA/rok (tj. 10 příjezdů
a odjezdů). Z hlediska dopravy se jedná o nevýznamný nárůst.
Záměr je v souladu s územním plánem.
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Předpokládané vlivy na ţivotní prostředí a veřejné zdraví
Při splnění podmínky dodrţování provozních a bezpečnostních zásad a systému
kontroly není důvod k předpokladu, ţe by provoz navrţeného areálu mohl mít významné
negativní dopady na veřejné zdraví.
Z hlediska výstupů ze samotné technologie se jedná o bezodpadový provoz. Výstupy
z technologie (vylouţené stěry z odzinkování a vylouţené podsítné) bude moţno zpracovat
v Kovohutích ve stávající technologii šachtové pece, kde nahradí struskotvorné přísady
(ţelezné okuje a špony). Vyuţitím této frakce bude sníţena potřeba v současné době
nakupovaného mnoţství. Technologické odpadní vody budou vyuţity v technologii
odparného chlazení šachtové pece, kde nahradí malou část v současnosti vyuţívané uţitkové
vody.
Z hlediska vlivu na ovzduší je moţné konstatovat, ţe příspěvky záměru mobilních
a stacionárních zdrojů znečištění ovzduší k imisní zátěţi jsou velmi nízké a neznamenají
významnou změnu kvality ovzduší.
Realizací záměru nevznikají nové významné zdroje hluku a není reálný předpoklad
překračování platných hygienických limitů hluku na hranicích areálu.
Z hlediska vlivů na podzemní a povrchové vody lze záměr rovněţ povaţovat
za bezproblémový. Dešťové vody budou rozděleny na znečištěné a neznečištěné. Znečištěné
vody ze zpevněných ploch (pojezd kamionů) budou čištěny v odlučovači ropných látek a dále
svedeny spolu s neznečištěnými dešťovými vodami (vody ze střech) do areálové dešťové
kanalizace a dále na ČOV SD 10. Z hlediska mnoţství odtoku dešťových vod je jedná
o zanedbatelnou změnu. Do recipientu nebudou vypouštěny ţádné technologické odpadní
vody.
Realizací záměru nevznikne nová dominanta v krajině a nový krajinný prvek.
Realizací záměru nedojde k ovlivnění ţádných přírodních zdrojů. Záměr má
nevýznamný vliv na hladinu podzemní vody v území. Nedochází k ovlivnění horninového
prostředí.
Záměr svým charakterem odpovídá určení předmětného průmyslového areálu.
Závěr
Kapacitně záměr zajistí zpracování a materiálové vyuţití veškerých odpadních
zinkových monočlánků v ČR, coţ je z hlediska charakteru záměru přínos jednoznačně
pozitivní. V areálu oznamovatele jsou navíc vhodná zařízení pro realizaci předmětného
záměru a jsou k dispozici i základní vstupní suroviny (odpadní kyselina sírová).
Z hlediska komplexního hodnocení vlivů na ţivotní prostředí došel zpracovatel
oznámení k závěru, ţe záměr je v souladu s platnou legislativou, vlivy na ţivotní prostředí
jsou minimalizovány a záměr je při respektování opatření navrţených v tomto oznámení bez
podstatných problémů akceptovatelný.
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H. PŘÍLOHA
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyţadováno podle § 45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
Výše uvedené dokumenty jsou uvedeny na následujících stránkách.
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