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Ú V O D  
 

Ve stávajícím areálu společnosti ACO Industries Tábor s.r.o. je vybudována výrobní hala 
s jejímž novým využitím je uvažováno pro výrobu nádrží z kompozitů. Záměrem provozovatele je 
bez významnějších stavebních úprav objekt výrobní haly upravit pro instalaci technologie výroby 
nádrží z kompozitů s roční produkcí cca 250 t výrobku. Výrobní hala je umístěna na stavební parcele 
č. 2571 v k.ú. Sezimovo Ústí – viz situace. 

 

  
 
 
Navrhovaná varianta stavby je pak předkládaná k posouzení jako jediná. 
Záměr byl podroben procesu zjišťovacího řízení, které bylo ukončeno dne 18.8.2014 

vydáním závěrů zjišťovacího řízení. Ze závěrů vyplynulo, že záměr bude dále posuzován na základě 
připomínek vznesený v procesu zjišťovacího řízení.  
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Seznam použitých zkratek 
 
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 
E.I.A  Environmental Impact Assesment - posuzování vlivů na životní prostředí 
MZe ČR ministerstvo zemědělství České republiky 
MŽP ČR ministerstvo životního prostředí České republiky 
OHO  objekt hygienické ochrany 
KHS  krajská hygienická stanice 
OP  ochranné pásmo (bez specifikace) 
KÚ  krajský úřad 
MÚ  městský úřad 
OÚ  obecní úřad 
PHO  pásmo hygienické ochrany 
RŽP  referát životního prostředí 
US    urbanistická studie 
ÚPD  územně plánovací dokumentace 
ÚPNSÚ územní plán sídelního útvaru 
ÚSES  územní systém ekologické stability 
ZPF  zemědělský půdní fond 
VKP               významné krajinné prvky    
BK  biokoridory 
BC  biocentra  
DOSS  dotčené orgány státní správy 
EVL  evropsky významné lokality (NATURA 2000) 
PO  ptačí oblasti (NATURA 2000) 
WHO  Světová zdravotnická organizace 
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Závěry zjišťovacího řízení a vypořádání připomínek 
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Vypořádání připomínek ze zjišťovacího řízení: 
1. V dokumentaci je doloženo hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví zpracované 

autorizovanou osobou. 
2. Investor ustoupil od řešení záchytu emisí styrénu přes aktivní uhlí a řeší termické spalování 

což je popsáno v textu dokumentace. 
3. Je zpracována nová rozptylová studie a doložena v příloze dokumentace. 
4. Je zpracován odborný posudek podle zákona č. 201/2012 Sb. autorizovanou osobou a 

doložen v příloze dokumentace. 
5. V textu dokumentace i rozptylové studie je vyhodnocena kumulace vlivů s ohledem na 

produkci pachových látek. 
6. Připomínky došlé v průběhu zjišťovacího řízení jsou  vypořádány v textu dokumentace a to 

zejména: 
a) Město Sezimovo Ústí – je vyhověno jejich námitce a záchyt styrénu přes aktivní uhlí 

je navržen moderní technologií termického katalytického spalování se zeolitovým 
koncentrátorem, což je technologie velice účinná – garantovaný výstup TOC 20 
mg/Nm3, spotřeba přídavného paliva  ZP do 7 Nm3/hod.  Proti technologii přímého 
termického spalování je zde spotřeba ZP 7 x nižší a tedy i významně nižší emise ze 
spalování ZP. 

b) Krajský úřad jihočeského kraje-ochrana ovzduší. Jak je výše uvedeno součástí 
dokumentace je nově zpracovaná rozptylová studie a odborný posudek. Nově je 
řešeno termické spalování místo záchytu na aktivním uhlí. V textu je popsána 
kumulace vlivů na životní prostředí – žádný z blízkých průmyslových podniků 
nepracuje s polyesterovými pryskyřicemi a nejsou zde tedy žádné emise styrénu jako 
pozadí. 

- prevence závažných havárií  - investor v rámci následných řízení splní svou 
zákonnou povinnost a zpracuje „Protokol o nezařazení“. 

- z hlediska integrované prevence – nejedná se o zdroj podléhající režimu 
zákona č. 76/2002 Sb.  

- odpadové hospodářství – investor má vydán příslušný souhlas k nakládání 
s nebezpečnými odpady a k uvedení do provozu posuzovaného záměru bude 
tento souhlas rozšířen o další nebezpečné odpady pokud budou v areálu 
skladovány – změna souhlasu není předmětem procesu EIA. 

c)  Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí – jeho připomínce na maximální 
omezení emisí těkavých organických látek (VOC) je vyhověno zařazením moderní 
technologie termického spalování. 

d) Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice – 
ochrana ovzduší – je použita jako jediné řešení jednotka termického spalování. 
V bilanci je zahrnuta i spotřeba acetonu (aceton není používán na mytí forem – forma 
je opatřena separační vrstvou; aceton je používán pouze na mytí stříkací pistole 
v množství cca 0,5 l/hod. 
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ČÁST  A 
 

A.  ÚDAJE O OZNAMOVATELI. 
 

A.1. Obchodní firma : 
ACO Industries Tábor s.r.o. 
Průmyslová 1158 

  391 01 Sezimovo Ústí 
   

A.2. IČO :   260 33 976 
 

A.3. Sídlo oznamovatele: 
ACO Industries Tábor s.r.o. 
Průmyslová 1158 

  391 01 Sezimovo Ústí 
 
       Umístění záměru: 
 Areál firmy ACO Industries Tábor s.r.o. 

Průmyslová 1158, 391 01 Sezimovo Ústí 
 

A.4. Oprávněný zástupce - oznamovatel:  
 Ing. Jan Císek  - jednatel společnosti 
            Ing. Jiří Haberle– zástupce pro jednání v dané věci 
            tel. 602 791 140 
 E- mail: jhaberle@aco.cz 
 
A.5. Zpracovatel dokumentace 
 Ing. Josef Charouzek 
 Menhartova 1559 
 393 01 Pelhřimov 
 IČ  18312 594         DIČ  CZ 461006129 
 tel/ fax: 565 323 942, mobil 602 476 567 
 E- mail: jcharouzek@email.cz 
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ČÁST  B    

B.  ÚDAJE  O ZÁMĚRU 
 
B.I. Základní údaje  
 
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1:  

 
Název záměru: Výroba nádrží z kompozitů v ACO Tábor 
Záměr zavedení výroby nádrží z kompozitů formou vestavby do stávající výrobní haly 

investora - ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., v aktuálním znění zákona, se jedná o nový   záměr 
z kategorie II, položka 7.1. Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a 
zpracování výrobků na bázi  elastomerů s kapacitou nad 100 t/rok, sloupec A – záměr podléhající 
působnosti Ministerstva životního prostředí. 

 
2. Kapacita (rozsah ) záměru: 
 

Do stávající výrobní haly v areálu investora má být instalována nová technologie na výrobu 
nádrží z kompozitů. 

Výrobní kapacita: nádrže průměr 1,1 – 3,0 m, délka až 9 m. Roční výroba cca 250 t výrobku.  
Provoz v 1 směně cca  250 dnů v roce. Denní výrobní kapacity max. 1 t výrobku.  

 
3. Umístění záměru : 

Kraj:   Jihočeský 
Okres :   Tábor 
Obec:    Sezimovo Ústí 
Katastrální území : Sezimovo Ústí 
 

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry. 

Charakter stavby: - změna technologie výroby  
Odvětví:  průmysl – strojírenská výroba 

Záměrem je do stávající výrobní haly v areálu investora umístit novou výrobní technologii na 
výrobu nádrží z kompozitů s roční výrobní kapacitou přesahující 100 t . 

Záměr bude realizován uvnitř stávající haly na stavební parcele č. 2571 v k.ú. Sezimovo Ústí 
ve stávajícím výrobním areálu firmy. 

Možnost kumulace s jinými záměry – není nutná. Posuzovaný záměr řeší komplexně 
potřebnou technologii potřebnou pro zavedení výroby nádrží z kompozitů bez nároků na nové 
stavební objekty. 
 
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a  
       hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí 
 

Záměrem investora je využití stávající výrobní haly pro umístění nové výrobní, linky na 
výrobu nádrží z kompozitů s výrobní kapacitou přesahující 100 t/rok.  

Stávajíc výrobní hala je pro tento účel vhodná a v jejím okolí jsou dostatečné plochy pro 
umístění potřebných zařízení, která nelze osadit do haly (jednotka termického spalování s komínem 
apod.). 

V místě je dostupné napojení na stávající inženýrské sítě.  
Návrh je zpracován v jedné variantě která byla projednána ve zjišťovacím řízení. 
 



Dokumentace záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.                                       ACO Tábor výroba nádrží z kompozitů 

Ing. Josef Charouzek, Pelhřimov   14 

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru: 
 

Stávající výrobní hala bude dispozičně rozdělena na tři části – část výrobní, část skladovou a 
část montážní. Ve východní části haly bude umístěna výroba – technologie výroby válcových 
kompozitních nádrží, ve střední části haly bude sklad polotovarů a v západní části haly pak bude 
konečná montáž nádrží.  
Základní technologií výroby válcových kompozitních nádrží je navíjení skelné tkaniny nasycené 
polyesterovou pryskyřicí na kovové jádro – formu. Kovová forma je smršťovací a při navíjení je 
chráněna separační PE fólií. Navíjení probíhá automaticky, tkanina je odvíjena ze zásobníku a 
prochází lázní pryskyřice smíchané s tvrdidlem (peroxid). Takto je vyrobena trubka o průměru 1,1 až 
3,0 m délky až 9 m. Po vytvrdnutí se jádro vytáhne a trubka se pomocí jeřábu přesune do skladu 
polotovarů. Ve stejné hale se vyrábí i dna nádrží – stříkáním speciální pistolí umožňující smíchání 
pryskyřice s tvrdidlem a skelnými vlákny. Směs je nastříkána na formu chráněnou separační vrstvou 
z PE fólie. Forma je umístěna na rotačním stole, což umožňuje provádění nástřiku z jednoho místa. 
Pracovní prostor je kompletně zakrytován (kabina) a odsáván. K manipulaci s formami slouží 
karusel s 6 místy s různými formami na rotačních stolech. Ostatní díly nerotačního tvaru jsou 
vyráběny v samostatných kabinách stejnou technologií, formy opatřené separační PE fólií jsou 
umístěny na manipulačních stolech. Také tyto kabiny jsou odsávány. Odsávaná vzdušina je vedena 
vzduchotechnickým potrubím přes jednotku termického spalování do komína. Ve stejném prostoru 
probíhá i mytí stříkacích pistolí acetonem a jeho výpary jsou rovněž odsávány přes jednotku 
termického spalování. K mytí forem se aceton nepoužívá – je použita PE separační vrstva.  

Ohřev přiváděného vzduchu náhradou za odváděnou vzdušinu k termickému spalování 30 000 
m3/hod je prováděn ve vzduchotechnické jednotce KLG 350 Frivent osazené hořákem na zemní plyn 
Weishaupt WG 30N/1-C,ZM,LN s plynulou regulací výkonu. Celkový instalovaný výkon 320 kW, 
příkon cca 0,35 MW. Spotřeba zemního plynu max. 32 Nm3/hod.  Dále zde budou instalovány tmavé 
plynové zářiče -2 kusy KM 36-N-U-36-9 příkon 2 x 36 kW, 6 kusů KM 45-N-U-45-12 příkon 6 x 45 
kW, příkon 0,342 MW, spalující zemní plyn z veřejné distribuční sítě. Průměrná spotřeba ZP 50 
Nm3/hod. Provoz cca 1500 hod za rok. Roční spotřeba ZP 75 000 Nm3/rok. 
Odsávaná vzdušina obsahující páry styrénu a acetonu je vedena na jednotku termického spalování. 
Jednotka termického katalytického spalování se zeolitovým koncentrátorem je osazena hořákem na 
zemní plyn typ AH-MA max. výkon 100 kW; příkon cca 0,11 MW. Spotřeba zemního plynu 7 
Nm3/hod.  

Technologické schéma výroby. 
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Do skladu polotovarů jsou vyrobené díly přesouvány až po jejich úplném vytvrdnutí. Ve 
skladu jsou uloženy po dobu, než dojde k jejich přesunu do montážní části haly (pomocí jeřábu). 

Montáž nádrží je prováděna ručním spojením – laminací vyrobených dílů pomocí pásů 
skelné tkaniny  a pryskyřice s tvrdidlem nanášené pomocí štětců nebo válečků. Toto pracoviště je 
samostatně odsáváno.  
 
Skladování vstupních surovin pro výrobu: 
Pryskyřice v maximálním množství 8000 kg bude skladována v samostatné zabezpečeném skladu a 
tvrdidlo (peroxid) v maximálním množství 250 kg bude skladován rovněž v samostatném stavebně 
zabezpečeném skladu. 

 
POTŘEBA ENERGIÍ: 
 
a.  ELEKTRICKÁ ENERGIE 
Elektrická energie je dodávána ze stávajícího rozvodu v hale.  
60 kW instalovaného výkonu – motory vzduchotechniky, jeřábů a strojů , osvětlení. 
  
b. VODA 
Pro potřebu technologie není voda potřeba. Voda je potřebná pro hygienická zařízení obsluhy, která 
jsou stávající a nemění se. 
 
c. ZEMNÍ PLYN 
Pro potřebu vytápění, vzduchotechniky a jednotku termického spalování. Pro potřebu vytápění - 
roční spotřeba zemního plynu 75 000 Nm3/rok. Pro potřebu jednotky termického spalování 14 000 
Nm3/rok. 
 
d. MANIPULACE S MATERIÁLEM : 
Pro manipulaci s materiálem a výrobky je používán vysokozdvižný vozík nebo jeřáb. 
 
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 
Zahájení stavby: 02.2015 
Dokončení stavby: 12.2015 
 
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků: 

 
Záměrem bude dotčen pouze katastr města Sezimovo Ústí, areál  společnosti ACO Industries 

Tábor s.r.o., Průmyslová 1158, Sezimovo Ústí, kde bude tento záměr realizován vestavbou do 
stávající výrobní haly na stavební parcele č. 2571. Příslušným obecním úřadem je MÚ Sezimovo 
Ústí. Dotčenými  orgány pak budou mimo jiné  Městský úřad Sezimovo Ústí – stavební úřad a KÚ 
Jihočeského kraje - odbor životního prostředí a zemědělství.  
 
9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato  

       rozhodnutí vydávat 
 

Záměr bude realizován  formou vestavby technologie výroby nádrží z kompozitů do stávající 
výrobní haly na stavební parcele č. 2571 v k.ú. Sezimovo Ústí. 

Pro umístění stavby nebude třeba územní rozhodnutí. Nebude nutné řešit vyčlenění pozemku 
ze zemědělského půdního fondu.  
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Nebude třeba ani stavební povolení – záměr nevyžaduje významné stavební úpravy stávající 
haly.  Bude potřeba souhlas KÚ Jihočeského kraje k umístění vyjmenovaného zdroje znečiš´tování 
ovzduší. 

Po dokončení stavby – změny technologie následuje uvedení do zkušebního provozu –k 
vydání bude potřebný souhlas  KÚ Jihočeského kraje - z hlediska ochrany ovzduší.  

V průběhu zkušebního provozu budou provedena potřebná měření a na jejich základě  pak 
bude povolen trvalý provoz. 
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B. II. Údaje o vstupech 
 

Stavba bude realizována formou vestavby technologie do stávající výrobní haly na st. p. č. 
2571 v k.ú. Sezimovo Ústí v areálu firmy. 
Vstupy je možno rozdělit do dvou etap: 

Vstupy ze stavební činnosti – dovoz technologie a zabudování do stavby. 
Vstupy při provozu  -  pro provoz haly  bude potřebná elektrická energie  pro  osvětlení a 

technologii. Stavba bude napojena na stávající rozvody ve stávajícím areálu. Pro provoz nové 
technologické linky nebude potřebná technologická voda, bude potřebná voda  pro hygienická 
zařízení pro personál - stávající. Objekt je napojen na stávající vodovod pro areál dotovaný vodou 
z městského vodovodu, na který je  areál napojen již dnes - rozsah zásobování se výrazně nezmění. 
Pro provoz technologie instalované v hale je pak potřebný zemní plyn – pro vytápění 
vzduchotechnických jednotek  a jednotky termického spalování – přípojkou z veřejné distribuční 
sítě. 

 
B.II.1. Půda 
 Stavba  si nevyžádá zábor zemědělské půdy.  

V ploše zamýšleného staveniště nejsou žádné známé inženýrské sítě ani podzemní vedení 
(kromě vedení ve správě investora).  

Plochy určené pro novou technologii – uvnitř stávající haly – nebyly v minulosti meliorovány 
a ani sem nezasahuje meliorační účinek jiné stavby.  

Nejedná se o území poddolované nebo zatápěné.  
 

Chráněná území 
Posuzovaný záměr nezasahuje do chráněných území ochrany přírody ve smyslu ustanovení § 

14 zákona 114/1992 Sb., v platném znění . 
Záměr se nenachází v chráněném ložiskovém území, dobývacím prostoru podle zákona 

č. 44/1998 v platném znění (horní zákon). 
Záměr nezasahuje chráněné území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

v platném znění. 
 
Ochranná pásma 

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odstavce 1 zákona 114/1992 Sb.) 
nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena .  

Ochranná pásma lesních porostů (§ 14 odstavce 2 zákona 289/1995 Sb.) nejsou polohou 
a vlivy posuzovaného záměru dotčena. 

Ochranná pásma komunikací, nadzemních či podzemních inženýrských sítí ve správě jiných 
správců nejsou záměrem dotčena. 
 
Obecně chráněné přírodní prvky 

Nebudou záměrem realizovaným uvnitř stávajícího výrobního areálu dotčeny. 

 
B.II.2. Voda  
 
B.II.2.a. Bilance potřeby vody: 

Během výstavby bude spotřeba vody zanedbatelná. Jedná se o vestavbu technologie do 
stávající haly bez významných stavebních úprav. 

Pro potřebu nově instalovaného technologického vybavení není samostatný přívod vody 
požadován. 
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Voda pro hygienická zařízení personálu: 
Provoz výroby nádrží bude potřeba 7 až 9 výrobních a 2 nevýrobní pracovníci, provoz 

v jedné denní směně při provozu cca 250 dnů v roce. Tito zaměstnanci budou využívat stávající 
hygienická zařízení vybudovaná ve stávajícím areálu.  

Při spotřebě vody podle vyhl. č. 428/2001 Sb., příloha č. 12 – 20 m3/rok na zaměstnance bude 
činit potřeba vody pro pracovníky zajišťující provoz výroby nádrží:  

9 x 20 = 180,0 m3.rok -1 tj. cca 0,72 m3. den-1 (při provozu cca 250 dnů v roce) 
 Potřeba vody bude kryto ze stávajícího vodovodu v areálu společnosti, který je dotován 
vodou z městského vodovodu. Zvýšení spotřeby vody je z hlediska dodavatele vody možné. 

Pro potřebu navrženého technologického vybavení haly není samostatný přívod vody 
požadován. 
 
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

 
Materiál pro provádění stavby zajišťuje dodavatel stavby. Stavební úpravy v minimálním 

rozsahu si vyžádají relativně malé množství stavebních materiálů, které budou na stavbu dováženy 
nákladními automobily. 

Během výstavby i provozu bude el. energie odebírána ze stávajících rozvodů v areálu. 
K významnému navýšení spotřeby nedojde.  

 
a. Potřeba elektrické energie pro provoz haly: 
 

Elektrická energie je potřebná pro pohon elektromotorů vzduchotechnických jednotek, strojů 
a jeřábu v hale provozovaných, pro osvětlení haly. Odhadovaná potřeba cca 100 KW ze stávajícího 
rozvodu v hale. 

 
b. Zemní plyn: 

Pro vytápění (plynové infrazářiče) a provoz vzduchotechnické jednotky je potřeba zemní 
plyn. Jedná se částečně o stávající zařízení v hale již provozované s instalovaným tepelným 
příkonem – vzduchotechnická jednotka cca 350 kW, plynové zářiče cca 342 kW. Plyn je odebírán 
přípojkou z veřejné distribuční sítě. Roční potřeba ZP 75 000 Nm3. 

Pro jednotku termického spalování  je potřebný zemní plyn jako podpůrné palivo v ročním 
předpokládaném množství cca 14 000 Nm3. 

 
c)Manipulace s materiálem : 

Pro manipulaci s materiálem a výrobky bude využíváno mobilní techniky – vysokozdvižné 
vozíky nebo jeřábu. 
 
Vstupní suroviny do výroby 
Zpracovávané suroviny:     

- skelná tkanina   100 až 150 t/rok; 0,4 – 0,6 t/den 
- polyesterová pryskyřice 100 t/rok; 0,4 t/den 
- tvrdidlo       2 t/rok; 0,008 t/den 
- aceton (mytí pistole)   0,855 t/rok, 0,0034 t/den 

Pryskyřice v maximálním množství 8 000 kg bude skladována v samostatném zabezpečeném 
skladu a tvrdidlo (peroxid) v maximálním množství 250 kg bude skladován rovněž v samostatném 
stavebně zabezpečeném skladu. Aceton v max. množství do 50 l cca 40 kg bude rovněž uložen 
v tomto skladu. Prázdné obaly  budou skladovány samostatně. 
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
 
Nárůst dopravy v souvislosti se zavedením výroby nádrží bude ne příliš významný.  

Doprava vstupních surovin: 
- pryskyřice tvrdidla – 102 t/rok  20 jízd NA za rok 
- skelná tkanina – 100 t/rok   20 jízd NA za rok 
- ostatní      50 jízd LNA za rok 
Odvoz výrobků: 
- hotové nádrže     1- 2 NA za den 
       Celkem cca 400 jízd za rok tj. 1 až 2 jízdy NA za den 
 
B.II.5. Doplňující údaje 
 

 Vše potřebné je uvedeno v předchozích kapitolách.  
V následující tabulce je uvedena chemická klasifikace vstupů do výroby: 
Surovina  Klasifikace R- věty 
Skelná tkanina Bez nebezpečných vlastností - 
Polyesterová pryskyřice Xn – Zdraví škodlivý R 10, 20, 36/38 
Tvrdidlo BUTANOX M 50 O -Oxidující 

C - Žíravý 
R 7, 22, 34 

Aceton F –Vysoce hořlavý 
Xi – Dráždivý 

R 11,36, 66, 67 
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B.III.  Údaje o výstupech 
 

B.III.1. Ovzduší 
 

B.III.1.a. Emise z tepelných zdrojů 
 

V hale budou instalovány pro vytápění nové tmavé plynové zářiče -2 kusy KM 36-N-U-36-9 
příkon 2 x 36 kW, 6 kusů KM 45-N-U-45-12 příkon 6 x 45 kW, příkon 0,342 MW a 
vzduchotechnická jednotka (VZJ) s filtrem EU 4 s plynovým hořákem Weishaupt s příkonem do 350 
kW spalující zemní plyn z veřejné distribuční sítě. Průměrná spotřeba ZP 50 Nm3/hod. Provoz cca 
1500 hod za rok. Roční spotřeba ZP 75 000 Nm3/rok. 

Pro omezování emisí styrénu a acetonu z výrobního procesu bude použita jednotka termického 
katalitického spalování se zeolitovým koncentrátorem jejíž součástí je hořák na zemní plyn typ AH-
MA max. výkon 100 kW; příkon cca 0,11 MW. Spotřeba zemního plynu 7 Nm3/hod. Roční spotřeba 
ZP 14 000 Nm3/rok. 

 
A. Zdroje pro vytápění haly jsou zařazeny z pohledu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
příloha č.2 kód 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW 
do 5 MW. Jedná se o vyjmenovaný zdroj. 

Podle Vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování  a jejím zjišťování a o 
provedením některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, příloha č. 2, část II, tab. 1.2. 
platí tyto specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném 
příkonu vyšším než 0,3 MW a nižším než 50 MW: 

Druh paliva a topeniště Specifické emisní limity (mg/m3) Specifické emisní limity (mg/m3) 
0,3 – 1,0 MW 1,0 – 5,0 MW 

SO2 NOx TZL  CO SO2 NOx
 TZL CO  

Pevné palivo - 650 
11002) 

250 650 - 650 
11002) 

250 650 
 

Kapalné palivo  - 500 - 175 - 500 100 175 
 

Plynné palivo a zkapalněný  
plyn 

- 200 
3003) 

- 100 - 200 
3003) 

- 100 

Poznámky: 
1) Vztahuje se na spalovací stacionární zdroje s fluidním ložem. 
2) Vztahuje se na spalování pevných paliv ve výtavném topeništi. 
3) Vztahuje se na spalování propan butanu. 
4) Vztahuje se na spalování paliv mimo veřejné distribuční sítě. 
5) Vztahuje se na spalování biomasy pro spalování ve speciálních zdrojích. 

 
Sdělením odboru ochrany ovzduší zveřejněným ve věstníku MŽP jsou stanoveny následující emisní 
faktory a z nich je stanovena hodnota emisí takto (při spotřebě ZP 75 000 Nm3.rok-1). 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Škodlivina 
 

NOx 
Oxid 

uhelnatý 
CO 

Emisní faktor  ZP 
v kg/106 m3 ZP 

1300 320 

Vypočtená hodnota 
emisí v t/rok 
- plynové zářiče 
-vzduchotechnika 

 
 

0,0487 
0,0487 

 
 

0,0120 
0,0120 
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B. Zdroj tepla pro jednotku termického spalování je zařazen z pohledu zákona č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší, příloha č.2 kód jako nevyjmenovaný zdroj s příkonem 0,11 MW. Jedná se o 
procesní ohřev. Roční spotřeba ZP 14 000 Nm3. Provoz  2 000 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.III.1.b. Emise z technologických zdrojů 
 
1. Laminace nádrží 

Při laminaci nádrží bude použito 100 tun polyesterové pryskyřice s obsahem  styrénu 45 %. 
Bude tedy nakládáno se 45 tunami VOC za rok, v přepočtu 41,5 tun TOC z polyesterových 
pryskyřic. V rámci technologie výroby nádrží z kompozitů se uplatňují emise styrénu, které jsou 
odváděny do venkovního ovzduší komínem přes uhlíkový filtr. Vnitřní prostor výroby je odsáván 
vzduchotechnickými jednotkami o celkové odváděném množství vzdušiny min. 30 000 m3/hod. Při 
spotřebě polyesterové pryskyřice 50 kg/hod s obsahem styrénu 45 %  je obsah styrénu vstupujícího 
do procesu 22,5 kg/hod. Při spotřebě pryskyřice 100 t/rok bude tedy obsah styrénu vstupujícího do 
procesu 45 t.  

Pro  čištění stříkacích pistolí se používá aceton v množství do 0,5 l/hod. Roční spotřeba 
acetonu 1000 l tj. cca 855 kg jako VOC; 0,53 t/rok TOC.  

Podle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší ke stanovení roční hmotnostní bilance 
těkavých organických látek podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a vyhlášky č. 
415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších 
ustanovení zákona o ochraně ovzduší provedeme posouzení emisí styrénu takto:  

 Ve výrobním procesu je pak možné ještě snížit emise použitím technologie navíjení 
s pryskyřicí se sníženou emisí styrénu (emisní součinitel 60,9 kg/t) – 60% výroby, stříkáním 
s pryskyřicí se sníženou emisí styrénu (emisní součinitel 109,5 kg/t) – 30% výroby a ruční laminace 
(emisní součinitel 56,9 kg/t) – 10% výroby. Při použití těchto technologií pak  bude roční emise 
styrénu činit (60 x 60,9) + (30 x 109,5) + (10 x 56,9) = 7 508 kg styrénu při spotřebě 100 t 
pryskyřice.  
Do výrobku je tedy zabudováno 37,492 t styrénu. 
Do  pracovního ovzduší haly odchází:   7,508 t styrénu a 0,855 t acetonu jako VOC. 
Kontaminovaná vzdušina je z výrobní haly odsávána a vedena přes jednotku termického spalování. 
Jedná se o zeolitový rotační koncentrátor s katalytickou spalovací jednotkou. Kontaminovaný 
vzduch o průtoku 30 000 m3/h při teplotě 200C je veden přes filtr  pro zachycení případných 
prachových částic do zeolitového koncentrátoru, který slouží ke snižování emisí VOC. Rotor je třeba 
pro jeho správnou funkci kontinuálně regenerovat desorpčním vzduchem. Kontaminovaný desorpční 
vzduch o celkovém průtoku 2 000 m3/h při teplotě 43oC je veden do regenerativního katalytického 
zařízení (RCO). Když se rotor kontinuálně otáčí, část jeho povrchu je vystavena protiproudému toku 
vzduchu o průtoku přibližně 2 000 m3/h o teplotě 200oC pro odstranění absorbovaných rozpouštědel. 
Tento desorpční vzduch je veden do katalitického regenerativního zařízení (RCO) pro likvidaci 
VOC. Zařízení RCO obsahuje dvě komory, které jsou provozovány v regenerativním režimu. 
Kontaminovaný vzduch prochází skrz první komoru, která je horká díky předchozímu provozu. 
Teplota vzduchu se zvýší na 350oC, kdy probíhá oxidační reakce VOC na katalyzátoru. Horký 
vzduch prochází druhým keramickým ložem a předává své teplo. Směr proudění se periodicky mění.  
 

Škodlivina 
 

NOx 
Oxid 

uhelnatý 
CO 

Emisní faktor  ZP 
v kg/106 m3 ZP 

1300 320 

Vypočtená hodnota 
emisí v t/rok 

0,0182 0,0045 
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Jestliže koncentrace VOC na vstupu není dostatečně vysoká, nevyvíjí se dostatečné množství tepla 
pro udržení teploty na oxidační teplotě potom elektrické topné těleso umístěné ve spalovací komoře 
dohřívá vzduch. Vyčištěná vzdušina je při garantované koncentraci TOC 20 mg/Nm3 odváděna 
komínem do ovzduší. Pro udržování konstantní teploty desorpčního vzduchu je nainstalován hořák, 
model Eclipse AH-MA spalující zemní plyn. Výkon hořáku 10 – 100 kW. 

Imisní limit pro styren není zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ani dalšími 
prováděcími předpisy dosud vydanými stanoven. V dohodě se zadavatelem byla jako srovnávací 
hodnota užita doporučená imisní koncentrace, podle údajů SZU Praha a to 70 µg/m3. Investor 
má zájem, aby okolí nebylo provozem obtěžováno nad tuto doporučenou koncentraci  styrenu 
v obytné zóně a proto stanovil podmínku snížení koncentrace styrénu pod 35 µg/m3, tedy na 
polovinu hodnoty čichového prahu. Ve skutečnosti spálením v jednotce termické spalování nebudou 
do ovzduší odcházet pachové látky. 
Při provozu 2000 hodin za rok bude hodinová emise styrénu  (VOC) činit 30 000 x 20 = 600 000 
mg tj. 0,6 kg/hod; 1,2 t/rok.  
 
 
 
 
 

Podle zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší , příloha č. 2  se jedná o vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší 
kód 9.19. Výroba kompozitů za použití kapalných nenasycených polyesterových pryskyřic 
s obsahem styrénu  s projektovanou spotřebou těkavých organických látek od 0,6 t/rok. 

Vyhláškou č. 415/2012 Sb., příloha č. 5, bod 9 – výroba kompozitů za použití kapalných 
nenasycených polyesterových pryskyřic s obsahem styrénu s projektovanou spotřebou těkavých 
organických látek od 0,6 tun ročně (kód 9.19. přílohy č. 2 k zákonu)  je stanoveno: 

Jakákoliv činnost, při které jsou používány kapalné nenasycené polyesterové pryskyřice 
s obsahem styrenu k výrobě kompozitů. Projektovaná spotřeba VOC je tedy 45,0 + 0,855 = 45,855 t. 

Projektovaná spotřeba 
VOC 1) 

(t/rok) 

Emisní limit 
VOC2) 
(kg/t) 

TOC 
(mg/m3) 

TZL 3) 
(mg/m3) 

0,6 – 5 1804) 854) 34) 
5 – 20 160 

1404) 
85 34) 

20 – 200 120 
1004) 

85 34) 

Nad 200 100 
804) 

85 34) 

Vysvětlivky: 1) Do projektované spotřeby VOC se započítává také celkové množství styrenu obsaženého ve  
                           vstupních surovinách. 
         2) Podíl hmotnosti emise VOC a celkového množství spotřebovaných vstupních surovin s obsahem  
                          VOC (pryskyřice, gelcoaty, aceton a další)  
         3) Platí v případech broušení a řezání kompozitových výrobků v rámci daného zdroje.  
                      4) Platí od 1. ledna 2013  

Podle zjištění  na místě samém nejsou v blízkém okolí žádné zdroje pachových látek 
emitujících obdobné pachy (styrén) a proto nedojde ke kumulaci vlivů. Z jednotkou 
termického spalování do ovzduší již styrén neodchází, odchází nedopalky organických látek 
jako TOC v množství do 20 mg/m3. 

Podle § 3, odst. 2, písm. b), položka 4 u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 5 
v části II bodu 9 s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel  v rozmezí 0,6 – 20 t/rok 
je stanovena povinnost provádět autorizované měření emisí jedenkrát za 3 roky.  

 

Provoz 
 

Emisní koncentrace 
TOC 

(mg/m3) 
Za  jednotkou termického spalování 20,00 
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B.III.1.c.  Emise z dopravy 
 

Dalším zdrojem znečištění ovzduší – liniovým zdrojem - bude pohyb motorových vozidel 
zajišťujících navážení vstupních surovin pro výrobu a odvoz hotových výrobků. Zde se jedná o prach 
z komunikací a výfukové plyny z vozidel. Průměrný pohyb osobních a nákladních automobilů 
s nastartovaným motorem v areálu podniku bude max. 5 minut na vozidlo. Pokud se jedná o ujetou 
vzdálenost můžeme počítat na 1 vozidlo cca 0,5 km v areálu. Při průměrném denním pohybu  všech 
vozidel v areálu bude produkce škodlivin následující: 
 

Typ dopravy Počet 
vozidel 
za den 

Ujeté 
km 

Emise 
CO 
( g ) 

Emise 
SO2 
(g) 

Emise 
CxHy 
( g ) 

Emise 
NOx 
( g ) 

Emise 
PM 
(g) 

Benzen  
 

(g) 
Osobní 0 0       
Nákladní 
těžká 

1 0,5 1,6763 0,0072 0,3765 1,0330 0,0497 0,0052 

Nákladní 
lehká 

1 0,5 0,1397 0,0029 0,0636 0,1456 0,0170 0,0085 

Celkem 2 1,0 1,8160 0,0101 0,4401 1,1786 0,0667 0,0137 
Pozn: Pro výpočet bylo použito emisních faktorů z programu MEFA v.02 pro rok 2014, rychlost jízdy 30 km/h,  
pojížděný úsek vozovky 0,5 km a emisní úroveň EURO 4.  

Vypočtené hodnoty v tabulce jsou nízké, v praxi obtížně  měřitelné a z pohledu znečištění 
ovzduší nepříliš významné. 

Zdrojem možného znečišťování ovzduší bude i  vlastní provádění stavby 
 

B.III.2. Odpadní vody : 
 

Na produkci odpadních vod se podílí: 
a) technologické odpadní vody – v hale nevznikají 
b) odpadní vody z hygienických zařízení pro personál 
c) kontaminované dešťové vody z odvodňovaných ploch   

 
a)   Technologické odpadní vody: 

 Při provozu haly výroby kompozitních nádrží nevznikají žádné technologické odpadní vody. 
 

b) Splaškové  odpadní vody z hygienických zařízení pro obsluhu : 
 Obsluhu haly po zavedení nové výroby zajistí 9 pracovníků, kteří budou používat stávající 

hygienická zařízení.  Předpokládaná roční produkce splaškových. 
  9 x 120 x 250 = 270 000 l = 270 m3 

Splaškové vody budou stejně jako dosud odváděny do stávající kanalizace v areálu a jí do 
městské kanalizace ukončené ČOV. Městská kanalizace i ČOV mají dostatečnou kapacitu pro 
odvedení a čištění nově vznikajících splaškových vod. Kvalita odpadních vod splaškových - 
produkovány budou klasické odpadní vody se  znečištěním :    

BSK5   -  400 mg .l-1 

            CHSK  -  800 mg .l-1 
                         NL        -  360 mg .l-1   
 c) Dešťové vody ze zpevněných ploch : 

Dešťové vody ze střechy výrobní haly jsou odváděny stávající kanalizací a na tom se nic 
nemění. 
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B.III.3.  Odpady: 
 
Produkci odpadů zpravidla dělíme do dvou fází : 

 a) fáze výstavby 
 b) fáze provozu 

 
a. V průběhu výstavby je možné předpokládat vznik následujících odpadů: 
Název odpadu:     Katalogové číslo: Kategorie: Nakládání (odstraňování): 
Papírové a lepenkové obaly  15 01 01 O  prostřednictvím opráv.os. 
Plastové obaly     15 01 02 O  prostřednictvím opráv.os. 
Plastové obaly  -znečištěné  15 01 02 O/N  prostřednictvím opráv.os. 
Kovové obaly    15 01 04 O  prostřednictvím opráv.os. 
Kovové obaly -znečištěné  15 01 04 O/N  prostřednictvím opráv.os. 
Směsné obaly    15 01 06 O  prostřednictvím opráv.os. 
Skleněné obaly   15 01 07 O  prostřednictvím opráv.os. 
Znečištěné obaly   15 01 10 N  prostřednictvím opráv.os. 
Znečištěné absorpční prostředky 15 02 02 N  prostřednictvím opráv.os. 
Beton     17 01 01 O  zajišťuje stavební firma 
Cihly     17 01 02        O  zajišťuje stavební firma 
Tašky a keramické výrobky  17 01 03 O  zajišťuje stavební firma 
Směsi nebo oddělené frakce  17 01 06 N  zajišťuje stavební firma 
betonu, cihel,tašek a keramických  
výrobků obsahující neb.látky 
Směsi nebo oddělené frakce  17 01 07 O  zajišťuje stavební firma 
betonu, cihel,tašek a keramických  
výrobků neuvedené pod č.17 01 06 
Dřevo     17 02 01 O  zajišťuje stavební firma 
Sklo     17 02 02 O  zajišťuje stavební firma 
Plasty     17 02 03 O  zajišťuje stavební firma 
Sklo, plasty a dřevo  obsahující 17 02 04 N  zajišťuje stavební firma 
neb. látky nebo neb. látkami znečištěné 
Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N  zajišťuje stavební firma 
Asfaltové směsi neuvedené pod 17 03 02 O  zajišťuje stavební firma  
číslem 17 03 01 
Měď, bronz, mosaz   17 04 01 O  zajišťuje stavební firma  
Hliník     17 04 02 O  zajišťuje stavební firma 
Zinek     17 04 04 O  zajišťuje stavební firma 
Železo a ocel    17 04 05 O  zajišťuje stavební firma 
Kovový odpad znečištěný neb.lát. 17 04 09  N  zajišťuje stavební firma 
Kabely obsahující  ropné látky, 17 04 10 N  zajišťuje stavební firma 
uhelný dehet a jiné neb. látky 
Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 17 04 11 O  zajišťuje stavební firma 
Zemina a kamení obsah. neb.látky 17 05 03 N  zajišťuje stavební firma 
Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 04 O  zajišťuje stavební firma 
číslem 17 05 03 
Vytěžená hlušina neuvedená pod 17 05 06 O  zajišťuje stavební firma 
číslem 17 05 05 
Jiné izolační materiály, které jsou 17 06 03 N  zajišťuje stavební firma 
nebo obsahují neb. látky 
Izolační materiály neuvedené pod 17 06 04 O  zajišťuje stavební firma 
čísly 17 06 01 a 17 06 03 
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Jiné stavební a demoliční odpady 17 09 03 N  zajišťuje stavební firma 
(včetně stavebních a demoličních  
odpadů) obsahující neb. látky 
Směsné stavební a demoliční  17 09 04 O  zajišťuje stavební firma 
odpady neuvedené pod čísly  
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
Směsný komunální odpad  20 03 01 O  zajišťuje stavební firma  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tyto odpady budou vznikat hlavně v průběhu přípravných prací pro instalaci pece a jejich 
rozsah je malý. V  době, kdy není zpracován stavební projekt nelze přesná množství odpadů určit. To 
bude provedeno ve stavebním projektu pokud bude nutné ho zpracovat. 

Stavební firma provádějící stavební práce bude s odpady vzniklými při těchto pracích 
nakládat v rámci svého programu odpadového hospodářství a souhlasu k nakládání s nebezpečnými 
odpady (pokud je skladuje). Nakládání bude zajištěno prostřednictvím oprávněné osoby. Na 
staveništi budou odpady ukládány utříděně. 

Odpady nebudou na staveništi spalovány, zahrabovány apod. Pouze výkopová zemina a 
hlušina bude využita v místě pro urovnání terénu. 
 
b. Při provozu  budou vznikat tyto odpady: 
Název odpadu:   Katalogové číslo:  Kategorie:  Nakládání-odstraňování   

Odpad polyesterů (300 kg)  08 04 04 O prostřednictvím opráv.os. 
Odpadní lepidla a těsnící materiály  
obsahující organická rozpouštědla 
nebo jiné nebezpečné látky (100 kg)  08 04 09 N prostřednictvím opráv.os.  
Odpad na bázi skelných vláken (25 kg) 10 11 03 O prostřednictvím opráv.os. 
Papírové a lepenkové obaly   15 01 01 O prostřednictvím opráv.os. 
Plastové obaly      15 01 02 O prostřednictvím opráv.os. 
Plastové obaly  -znečištěné   15 01 02 O/N prostřednictvím opráv.os. 
Kovové obaly     15 01 04 O prostřednictvím opráv.os. 
Kovové obaly -znečištěné   15 01 04 O/N prostřednictvím opráv.os. 
Směsné obaly     15 01 06 O prostřednictvím opráv.os. 
Skleněné obaly    15 01 07 O prostřednictvím opráv.os. 
Absorpční činidla,čistící tkaniny  15 02 02 N prostřednictvím odb. firmy 
Železo a ocel     17 04 05 O prostřednictvím odb. firmy 
Papír a lepenka    20 01 01 O prostřednictvím opráv.os. 
Sklo      20 01 02 O prostřednictvím opráv.os. 
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť  20 01 21 N prostřednictvím opráv.os. 
Plasty      20 01 39 O prostřednictvím opráv.os. 
Biologicky rozložitelný odpad  20 02 01 O prostřednictvím opráv.os. 
Směsný komunální odpad   20 03 01 O prostřednictvím opráv.os. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Při provozu se nepředpokládá vznik mimořádného množství odpadů. Jedná se o množství 
řádově desítek až stovek kg.  Provozovatel je zapojen do systému sběru komunálního odpadu. 

Tyto odpady podléhají působnosti zákona  č. 185/2001 Sb., o odpadech v aktuálním znění a 
bude s nimi nakládáno v souladu s požadavky tohoto zákona. Pro nakládání s nebezpečnými odpady 
(pokud je skladuje) si vyžádá provozovatel souhlas odboru životního prostředí MÚ, jakožto orgánu 
státní správy. Nakládání bude prováděno prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona. 

V místě vzniku budou odpady ukládány utříděně a označeny katalogovými čísly. 
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B.III.4.  Ostatní  výstupy 
 

B.III.4.1. Hluk a vibrace: 
a. Specifikace zdrojů : 

V posuzovaném území jsou v současné době nejvýznamnějšími zdroji hluku : 
� stávající doprava po státní silnici a železnici; 
� silniční doprava po místních komunikacích; 
� hluk z provozu ve stávajících výrobních halách v areálu; 
� hluk ze sousedních výrobních areálů; 
 Nepředpokládám, že by nová výrobní linka na výrobu nádrží byla mimořádným zdrojem 

hluku pro okolí a docházelo k překračování hygienického limitu tj. 50 dB pro denní a 40 dB pro 
noční dobu ve venkovním prostoru v chráněné zástavbě. Výrobní linka bude zdrojem hluku do 85 dB 
uvnitř výrobní haly. Na uvedené mapce je označen zdroj hluku  (modrý objekt) a nejbližší chráněná 
zástavba (bydlení).  

 
 
Působení těchto vlivů je možno rozdělit do dvou fází. 

a. Hluk a vibrace po dobu výstavby  – hluk ze stavební činnosti. 
b. Hluk a vibrace při vlastním provozu  

a. Hluk a vibrace ze stavební činnosti: 
 
H l u k ze stavební činnosti. 

V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze 
stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací – terénní úpravy, výkopy základů, výkop 
stavební jámy apod. . Tyto činnosti  jsou prováděny téměř výhradně v denní době (od 06,00 hod do 
22,00 hodin) a jejich rozsah bude velice malý. Nepředpokládá se stavební činnost v noční době, ve 
dnech pracovního klidu a o svátcích. Významnější zatížení území stavební činností, neovlivní téměř 
vůbec hlučnost v chráněných zónách obce ani na pozemcích určených k zástavbě novými rodinnými  

 

Bydlení 2 

Bydlení 1 

ACO 
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domky, kromě dopravy stavebního materiálu vedoucí přes část obce po státní silnici. Vzhledem 
k rozsahu stavby a ke krátkým termínům výstavby nebude tento zdroj hluku pro posuzované území 
významným negativním jevem.  

Běžné hodnoty hlučnosti dopravních prostředků a stavebních strojů se  pohybují  kolem 80 
dB(A). Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, příloha č. 3, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota 
hluku ze stavební činnosti:  
 
A) Ve chráněném vnitřním prostoru budov: 

- základní hladina hluku L Aeq,T = 40 dB            (§ 11, odst.2 NV č.272/2011 Sb.) 
- korekce na druh chráněného prostoru  dle příl. č. 2, NV 272/2011 Sb.) 
         obytné místnosti  - v denní době       ……..    0 dB 
                                     - v noční době ………….-10 dB 
Z toho : LAeq,T =  40 dB pro denní dobu 
   LAeq,T =  30 dB pro noční dobu 
 

B) Ve chráněném venkovním prostoru  staveb a chráněném venkovním prostoru: 
- základní hladina hluku L Aeq,T = 50 dB            (§ 12, odst.3 NV č.272/2011 Sb.) 
- korekce na druh chráněného prostoru  dle příl. č. 3, část A, NV č.272/2011 Sb.) 
         chráněné venkovní prostory - v denní době       ……..    0 dB 
                                            - v noční době ………….-10 dB 
- korekce na hluk ze stavební činnosti (7 až 21 hod.)……...+15 dB 
Z toho : LAeq,T =  65 dB pro denní dobu 
 
Pro denní dobu pak bude hygienický limit : 
a) při provádění stavební činnosti 8 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou : 

        LAeq,T =  50 dB       
          t1= 8 hodin 
 
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg((429 + t1)/ t1) = 50 + 10.lg ((429 + 8)/8) = 67,4 dB 
 

b) při provádění stavební činnosti 14 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou : 
        LAeq,T =  50 dB       
          t1= 14 hodin 
 
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg((429 + t1)/ t1) = 50 + 10.lg ((429 + 14)/14) = 65,0 dB 
 
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ze stavební činnosti ve 

venkovním prostoru činí při plném využití denní doby tj.14 hodin…65 dB – ve chráněném 
venkovním prostoru (tedy mimo výrobní areál).               
   
1) Posouzení je provedeno pro období, kdy jsou prováděny nejhlučnější činnosti (těžba zeminy 
a její odvoz a pod), které jsou krátkodobé: 
 - ekvivalentní hladina hluku při stavební činnosti LAeq,s.............82 dB 
 - doba trvání hluku                         t1.....................360 minut 

 - celková doba v denní době                               t2............... …...480 minut  
 - přípustná hladina hluku ze staveb                  L Aeq,T..............  80 dB 
 Vypočtená ekvivalentní hladina hluku: LAeq,T = 78,7 dB 
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2) Posouzení pro běžný stavební hluk: 
- ekvivalentní hladina hluku při stavební činnosti LAeq,s...............65 dB 
- doba trvání hluku           t1......................360 minut 

- celková doba v denní době                                t2......................480 minut  
- přípustná hladina hluku ze staveb              L Aeq,T.................  80 dB 
Vypočtená ekvivalentní hladina hluku: LAeq,T =  68,5 dB 

 
Nejbližší venkovní chráněný prostor  je prostor obytné zástavby umístěné při ulici 

Průmyslová, který je od staveniště vzdálen více než 100 m.  Vezmeme-li v úvahu útlum 
vzdáleností, pak při největším stavebním hluku na staveništi LAeq,T = 78,7 dB lze 
předpokládat hluk ve chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním 
prostoru (v území vzdáleném více než 150 m od staveniště): 
 Podle vztahu pro útlum hluku vzdáleností  L = LAeq,T - ∆L      
     r2 

 ∆L = 20 .log ------         kde r1 = 2 m ; r2 = 100  m 
                         r1 

 

∆L = 34,0 dB 
 
 L = 78,7 – 34,0 = 44,7 dB 

 
Z provedeného výpočtu je zřejmé, že i při plném provozu na stavbě v denní době  

nebude hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb v nejbližším 
chráněném venkovním prostoru dosahovat hodnot větších než 44,7 dB, což je výrazně méně 
než je vypočtená limitní hodnota pro hluk ze stavební činnosti (65 dB). 

 
Vibrace ze stavební činnosti 

Zdrojem vibrací je stavební činnost a doprava. Dosah těchto vibrací od zdroje je velice malý 
a neovlivní žádnou chráněnou zástavbu v území. 

 
b. Hluk a vibrace při provozu  : 

 
H l u k  při provozu 

Stávající hlukové poměry v posuzovaném území nejsou známé. Zatížení venkovního 
prostředí hlukem je možné jen odhadnou. Z prohlídky území určeného pro stavbu je možné usoudit, 
že ovlivnění území hlukem přenášeným z posuzované výrobní haly ACO nebude významné. 
Stávající zatížení území hlukem bude tvořit základ hlukové zátěže a v místě chráněné zástavby bude 
dosahovat hodnot cca 50 dB (v denní době) a 40 dB v noční době. Provoz v hale na výrobu nádrží 
bude jen v jedné denní směně.  

V oznámení je v kapitole B.II.4 specifikována doprava potřebná pro provoz posuzovaného 
záměru – navýšení proti současnému stavu je nevýznamné – 2 nákladní auta za den v denní době. 
Taková dopravní zátěž může v území zvýšit hladinu hluku do 0,1 dB, což je hodnota nevýznamná. 
Vlastní technologický proces není významným zdrojem hluku (viz výše do 85 dB). Pokud 
uvažujeme běžnou stavebně akustickou hodnotou útlumu hluku obvodovým pláštěm haly cca 25 – 
30 dB, pak hodnoty hluku přenášené do venkovního prostoru budou dosahovat hodnot max. 60 dB (2 
m před fasádou). Podle běžně uváděných hodnot útlumu hluku vlivem vzdálenosti  lze v chráněné 
zástavbě vzdálené více než 100 m uvažovat s hodnotami přenášeného hluku dle následujícího 
výpočtu: 
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Podle vztahu pro útlum hluku vzdáleností  L = LAeq,T - ∆L      
     r2 

 ∆L = 20 .log ------         kde r1 = 2 m ; r2 = 100  m 
                         r1  LAeq  = 60 dB (A) 
∆L = 34,0 dB 
 
 L = 60 – 34,0 = 26,0 dB 

 To znamená, že ve vzdálenosti cca 100 m od fasády objektu  posuzované výrobní haly bude 
hlučnost (příspěvek) pod hodnotou 26,0 dB, což je výrazně méně než je hygienický limit 50 dB pro 
denní dobu a 40 dB pro noční dobu.  

Při provozu výrobní haly na výrobu kompozitních nádrží ACO v jednosměnném 
provozu bude bezpečně dodržen limit pro hluk ve venkovním chráněném prostoru tj. 50 dB 
pro den a 40 dB pro noc. 

Tento výpočet je dostačujícím zhodnocením možného ovlivnění území hlukem 
z provozovny (příspěvek je menší o více než 20 dB než je limit pro hluk v denní době) a není 
třeba zpracovávat hlukovou studii, která by tento údaj jen upřesnila. Přesto je toto hlukovou 
studií uvedenou v příloze potvrzeno. 

  
Vibrace při provozu 

 Při provozu výrobní haly nebudou vznikat žádné mimořádné vibrace. Pro chráněnou 
venkovní zástavbu nehrozí ovlivnění vibracemi z pracoviště ve výrobní hale. 

 
B.III.4.2. Záření 

 
Pro území určené k zástavbě nebyl proveden průzkum radonového rizika. Podle mapy 

radonového rizika je posuzované území řazeno do středního stupně radonového rizika (2).  
Radonová mapa 
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Je možné předpokládat, že pobytová doba na jednom místě překročí 1000 hodin za rok. 
V rámci stavby haly byla tato problematika vyřešena.   

V hale slévárny nebudou instalovány žádné zdroje radioaktivního, rentgenového nebo 
vysokofrekvenčního záření. 

Zdrojem elektromagnetického záření jsou všechny elektrospotřebiče. Intenzita záření těchto 
zdrojů je jen velmi malá a nebude zdrojem ovlivnění pracovního a životního prostředí. 

 
B.III.5.  Doplňující údaje 
 
Riziko havárie: 

 
Posuzovaný záměr neobsahuje žádné technologické celky nebo sklady nebezpečných látek, 

které by byly rizikové z hlediska možnosti havárie.  Pryskyřice v maximálním množství 8000 kg 
bude skladována v samostatné zabezpečeném skladu a tvrdidlo (peroxid) v maximálním množství 
250 kg bude skladován rovněž v samostatném stavebně zabezpečeném skladu – samostatný sklad 
navazující na výrobní prostory haly. 

Ve stávajícím skladu budou ve stavebně zabezpečeném prostoru uloženy v malém množství ( 
viz výše) chemické přípravky používané ve výrobním procesu klasifikované jako oxidující, žíravé – 
tvrdidlo a zdraví škodlivé - pryskyřice (podrobně na straně 12 oznámení).  

Podle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky lze zařadit tyto sklady následovně. 
Zařazení objektu do skupin podle rizika 
Tvrdidlo  BUTANOX M-50 – oxidující ; skladované množství 0,250 t 
                                                                   limitní množství  dle př.1 tab. II. sl.1 – 50 t  
Skladované množství je 0,5 % limitní hodnoty, což je méně než 2%  - není třeba posuzovat 

Míra rizika N = 0,250/ 50 = 0,005 
Aceton  - vysoce hořlavý; skladované množství 40 kg ,0,040 t 
              limitní množství dle př. 1, tab. II, sl. 1 – 50 t   
Skladované množství je 0,1 % limitní hodnoty, což je méně než 2%  - není třeba posuzovat 

Míra rizika N = 0,040/ 50 = 0,0008 
V dalším stupni zpracuje provozovatel protokol o nezařazení v souladu s § 4 citovaného 

zákona. 
Nepředpokládá se tedy vznik havarijních stavů.  
Riziko havárie nelze ovšem vyloučit při provozu dopravních prostředků – únik ropných látek.  
Dalším možným rizikem je požár.   
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Část C. 
 

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území  
 

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik  
       dotčeného území  
 

Město Sezimovo Ústí (ZUJ 553069, ID obce 14768) leží v oblasti Táborské pahorkatiny, 
v Jihočeském kraji v okrese Tábor. Jedná se o obec s pověřeným obecním úřadem. Funkci obce 
s rozšířenou pravomocí plní město Tábor. Obec má 2 místní části. Areál společnosti ACO Industries 
Tábor, s.r.o., leží v jižní části města v průmyslové zóně města. 

Katastrální výměra správního území je 845 ha. Dopravně je město přístupné po silnicích č. 3 
(E55) Tábor – České Budějovice. Obcí prochází železniční trať Tábor – České Budějovice.  

Z pohledu vodohospodářského patří  katastr města do povodí řeky Lužnice, která městem 
protéká.   

 
 
Náleží do Táborské  pahorkatiny. Leží v nadmořské výšce 399 m. Okolní terén je poměrně 

členitý. Krajina v blízkém okolí je lesnatá, podél vodotečí a cest jsou četné remízky a rozptýlená 
zeleň.  

Ve městě žije 7 435 trvale bydlících obyvatel (dle internetové stránky města), z toho 4440 
v produktivním věku. Město má vybudovánu úplnou občanskou vybavenost. Má vybudován 
vodovod s  pitnou vodou, soustavnou  kanalizací ukončenou funkční ČOV, je plynofikováno.  

Podle využití území se nachází v zemědělské krajině, s výraznou převahou orné půdy. 
Typem přírodní krajiny patří  do C.2. krajiny moderátních pohoří s bukovodubovými lesy na 

luvisolech a kambisolech, C.2.2. členité silikátové pahorkatiny. Zonálně je to mírně chladná krajina 
s bukovými lesy s mírnými svahy na krystaliniku a kambisoly  a pseudogleji. 

Sídelním typem patří mezi malé obce – pod 10 000 obyvatel. Malé obce pod 10000 obyvatel 
se vylidňují (úbytek až 9,9 %), obyvatelstvo se stěhuje do měst nad 10000 obyvatel (Tábor), která 
zaznamenávají přírůstek do 30 %. Územím patří do oblasti s dešťovými srážkami pod 600 mm. 
Výška sněhové pokrývky méně než  50 cm. rok –1. 

Vodohospodářský potenciál povrchových vod průměrný, podzemních vod nízký. Povrchové  
vody – Lužnice  III. třída čistoty – voda silně znečištěná. 

Klimaticky patří obec do oblasti s klimatem pahorkatin. Rozptylem atmosférických příměsí 
vysokým až velmi vysokým; trváním místních teplotních inverzí velmi nízkým až nízkým; četností 
místních teplotních inverzí velmi nízkou až nízkou; intenzitou místních teplotních inverzí velmi 
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nízkou až nízkou. Měrné emise oxidů dusíku dosahují hodnot pod 5 t . km–2. Měrné emise oxidu 
siřičitého dosahují hodnot pod  10 t . km –2 a mají klesající tendenci. Emise tuhých látek dosahují 
hodnot pod 5 t . km –2.  Z toho lze vyvodit, že se jedná o území s malým znečištěním ovzduší. 

Hustota zalidnění do 100 obyvatel . km -2. Území je využívané pro letní rekreaci (podíl 
potenciálních rekreačních ploch  pod  66  %). 

Úroveň životního prostředí – III. třída – prostředí narušené. Koeficient ekologické stability 
krajiny (K ES) střední. Zastavěné území města – území s převahou vegetačních formací velmi silně 
změněných s velmi nízkou ekologickou stabilitou – urbanizované území s nízkým podílem trvalé 
vegetace; okolí města - území s mozaikou lesů se změněnou dřevinnou skladbou, polí a luk se střední 
ekologickou stabilitou. Provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie hercynská I.a., 
sosiekoregion –  43 – Středočeská pahorkatina, vegetační stupeň  dubobukový, bukový a 
jedlobukový. Fytogeografická oblast  -mezofytikum. 

Město má  zpracován  územní plán. Objekt výrobní haly ACO je uvnitř průmyslové zóny 
města. Dle stanoviska odboru rozvoje MÚ v Táboře není záměr v rozporu s tímto územním plánem. 

V posuzovaném území a jeho těsném okolí se nenacházejí žádné historické památky, 
architektonicky a kulturně cenné objekty. 

Posuzované území není územím poddolovaným ani územím se zásobami nerostných surovin. 
V ploše staveniště se nevyskytují žádné staré ekologické zátěže.  
Mapa územního plánu 
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C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném 
         území. 

 
Záměrem je vestavba technologie výroby kompozitních nádrží do stávající výrobní haly 

v areálu ACO Industries Tábor s.r.o. na st. parcele č. 2571 bude ovlivněno ovzduší, vody, hluk a 
vibrace. 

 

C.II.1. Ovzduší: 
 

Klimatická charakteristika  
Podle  základních  klimatologických  charakteristik  patří posuzované území do klimatického 

okrsku MT 3 (Klimatická rajonizace ČSSR) -  klima pahorkatin - s průměrnou roční teplotou 7 – 8 0 
C, ročním úhrnem srážek 550 až 700 mm vodního sloupce. Jedná se o oblast mírně teplou,  mírně 
vlhkou, vrchovinovou. 

Zima bývá mírně chladná s normálním počtem ledových dnů, suchá až mírně suchá s 60ti až 
100 dny se sněhovou pokrývkou. Přechodná období jsou normálně dlouhá až dlouhá s mírným jarem 
a mírným podzimem. Léto bývá normální až krátké s 20ti až 60ti letními dny, mírné až mírně 
chladné. Klima je ovlivňováno blízkostí Českomoravské vrchoviny . 
Základní klimatologické charakteristiky : 

Klimatická oblast     MT 3, mírně teplá 

Počet dnů s teplotou nad 10 0 C  140 - 160 
Počet dnů se srážkami nad 1 mm  100 - 120 
Průměrná teplota v červenci   16 - 18 0 C 
Průměrná teplota v dubnu     6 - 8   0 C 
Průměrná teplota v říjnu     7 - 8   0 C 
Průměrná teplota v lednu             - 2 - - 5 0 C 
Počet mrazových dnů    110 - 140 
Úhrn srážek za vegetační období  350 - 450 mm 
Úhrn srážek v zimním období  250 – 300 mm 
Počet zamračených dnů   120 - 150 
Počet jasných dnů    40 -  50 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou  60 -  80 

 
Průměrné teploty vzduchu  za roky 1961 -1990 (zdroj ČHMÚ). 
Meteorologická stanice Měsíc Rok 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Tábor -2,8 -1,1 2,6 7,4 12,6 15,8 17,3 16,6 12,9 7,9 2,7 -1,0 7,6 

Úhrn srážek za roky 1961 -1990 (zdroj ČHMÚ) 
Meteorologická stanice Měsíc Rok 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Tábor 32,5 30,7 34,4 41,4 66,9 79,3 68,4 72,7 45,6 35,2 36,2 35,4 578,8 

Trvání slunečního svitu za roky 1961 -1990 (zdroj ČHMÚ) 
Meteorologická 
stanice 

Měsíc Rok 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Tábor 11,1 48,5 106,6 148,5 182,6 182,1 197,0 192,8 149,6 99,1 22,5 9,4 1349,6 

Větrná r ůžice: 
Směr S SV V JV J JZ Z SZ CALM 
Četnost 10 5 6 11 7 9 19 14 19 
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Kvalita ovzduší. 
Katastr města leží u řeky Lužnice v Táborské pahorkatině. Území je poměrně málo zasaženo 

imisní činností. Kvalitu ovzduší zde ovlivňuje především blízkost průmyslových aglomerací Tábor, 
Sezimovo Ústí a blízkost hlavních silničních tahů – E55, z nichž některé prochází městem. 
Vzhledem k převládajícím severozápadním a severním větrům nelze ovlivnění z okolních měst 
vyloučit. Velký vliv na kvalitu ovzduší má umístění v krajině se značným podílem lesů a vodních 
ploch. 

Podle dlouhodobého sledování se zde vyskytují měrné emise oxidů dusíku do 5 t/km
2
 (Praha 

více než 50 t/km
2 ),  oxidu  siřičitého do 10 t/km

2
 ( Praha více než 100 t/km

2 ),  tuhých  látek do 5 

t/km
2 ( Praha  do 50 t/km

2
 ) (zdroj "Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR , 1990 ). 

Vývoj emisí oxidu siřičitého měl od roku 1985 klesající charakter. 
Číselné stanovení současného imisního pozadí v místě, kde není kvalita ovzduší soustavně 

monitorována je značně problematické.  
Záměr obsahuje několik vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší – 9.19. – 

výroba kompozitů. 
V zájmovém území posuzovaného zdroje je dle dostupných informací (ČHMÚ) dosahováno 

následujících hodnot imisí znečišťujících látek: 
Kraj Jihočeský, okres Tábor, lokalita Sezimovo Ústí 

Znečišťující 
látka 

Imisní 
hodnota 
v µµµµg.m-3 

Imisní 
limit 

v µµµµg.m-3 

Poznámka 

Oxid siřičitý 
SO2 

23,7 125 24 hod. koncentrace 

PM10 40,9 
22,2 

50 
40 

24 hod. koncentrace 
Roční průměrná 
koncentrace 

Oxidy dusíku 
NO2 

14,0 40 Roční průměrná 
koncentrace 

Oxid uhelnatý 
CO 

 10 000 8 hod. koncentrace 

Benzen 1,3 5 Roční průměrná 
koncentrace 

Amoniak NH3  nestanoven  
V okolí řešené stavby se nenacházejí žádné další významné zdroje emitující uvažované 

škodliviny (v našem případě TOC).  
Předmětná lokalita nepatří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (dále jen OZKO) -  

tzn. území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota imisního limitu u jedné nebo 
více znečišťujících látek.  

Vymezení OZKO a jejich případné změny provádí Ministerstvo životního prostředí jedenkrát 
za rok a zveřejňuje je ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.  

Aktuální údaje odboru ochrany ovzduší MŽP na základě dat z roku 2012 zveřejněné ve 
Věstníku č. 2/2012, jsou uvedeny dále na obrázku a v přiložených tabulkách. 
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C.II.2.  Vody: 

 
Podle hydrogeologického členění náleží území do rajonu č. 6320 – Krystalinikum v povodí 

Střední Vltavy. Podmínky tvorby a oběhu zásob podzemních vod jsou vedle klimatických a 
morfologických dispozic území dány především celkovými hydrogeologickými vlastnostmi hornin. 

Jako svrchní zvodeň vystupuje kolektor kvartérních uloženin spolu se zvětralinovým pláštěm 
a zónou přípovrchového zvětrání a rozpukání hornin skalního podloží. Oběh podzemních vod má 
většinou lokální charakter. V pokryvných útvarech kvartérního stáří se uplatňuje výhradně průlinová 
propustnost, charakteristická pro zeminy hlinitého a písčitého charakteru s příměsí štěrku. V zóně 
intenzivního zvětrávání a rozpukání hornin se na oběhu podzemní vody podílí průlinově – puklinové 
či puklinově  - průlinové prostředí, přičemž jeho propustnost závisí na stupni rozevření puklin a 
charakteru jejich výplně. Hloubkový dosah svrchní zvodně se pohybuje řádově do 10 – 15 m pod 
terénem v závislosti na mnoha lokálních činitelích. pro vody tohoto pásma je charakteristická 
především volná hladina,  která konformně sleduje morfologii terénu. K infiltraci dochází zpravidla 
po celé ploše rozšíření kolektorské zvodně a závislosti na propustnosti pokryvných útvarů. 
Nejčastějším způsobem odvodnění je skrytý příron do uloženin niv nebo přímo do vodotečí. 

Svrchní zvodeň je poměrně náchylná na znečištění z povrchu terénu a citlivě reaguje na 
klimatické poměry – zejména srážky v období sucha. 

 
C.II.2.1. Povrchové vody: 

  
Zásobu povrchové vody v českém sektoru krajinné sféry rozdělujeme na tekoucí vody ve 

vodních tocích  a na zásoby v nádržích na zemském povrchu (v jezerech, rybnících a přehradních 
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nádržích). Území České republiky je odvodňováno třemi systémy- systém Labe, systém Odry a 
systém Dunaje. Povodí Lužnice patří do systému Labe. 

Řeka Labe odvodňuje Českou kotlinu a převážné části okrajových vrchovin a hornatin. 
Pramení na Labské louce v Krkonoších ve výšce 1384 m.n.m. Délka jeho toku v ČR je 379 km. 
V Hřensku má povodí 51 393,51 km2 a průměrný průtok 308 m3.s-1. Největším přítokem je Vltava, 
která ústí z levé strany u Mělníka.  Vltava je ve skutečnosti hlavní řekou České kotliny . Je dlouhá 
440 km a její povodí měří 28 098 km2.Při ústí do Labe má průměrný průtok 150 m3.s-1. Na Vltavě je 
řada velkých přehrad a jezů, které činí z Vltavy řízený geosystém. 

Posuzované území se nachází v povodí řeky Lužnice (č.h.p. 1-07-01-001 1) a Lužnice je 
pravostranný přítok Vltavy. Území je odvodňováno řekou Lužnice protékající městem. Plocha areálu 
je odvodněna městskou kanalizací.  

Město má vybudovánu soustavnou jednotnou kanalizaci (odvádějící společně splaškové a 
dešťové vody) ukončenou městskou ČOV. Podle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení 
zranitelných oblastí a akčním plánu, patří katastr Sezimovo Ústí (č.k.ú. 747688) mezi zranitelné 
oblasti.  
Úhrn srážek za roky 1961 -1990 (zdroj ČHMÚ) 
Meteorologická stanice Měsíc Rok 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Tábor 32,5 30,7 34,4 41,4 66,9 79,3 68,4 72,7 45,6 35,2 36,2 35,4 578,8 

 
Posuzované území leží v oblasti s nízkým vodohospodářským potenciálem povrchových vod. 
Zájmové území se nenachází v území zatápěném vodou.  

  
C.II.2.2. Podzemní vody : 

 
Zájmové území leží v oblasti mělkých podzemních vod a představuje území se sezónním 

doplňováním zásob. Největší vydatnost podzemních vod je v období květen až červenec, nejnižší v 
měsících prosinec až únor. Průměrný specifický odtok podzemních vod 1,01 -2,0  l/s.km2. 

Posuzované území leží v oblasti se středním vodohospodářským potenciálem podzemních 
vod.    

V zájmovém území nejsou vybudována zařízení pro jímání podzemní vody. Nejsou zde 
sledované pramenní vývěry. Posuzované území se nenachází na území chráněných oblastí přirozené  
akumulace vod    

Provoz haly při dodržení všech v projektu navržených stavebních opatření, dobrém 
stavebním provedení objektů, dodržování provozních řádů a předpisů, nebude zdrojem znečištění 
podzemních vod, pokud nedojde k havarijnímu stavu 

Mapa území přirozené akumulace vod 
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C.II.3.  Půda. 
 

K půdotvorným faktorům řadíme mateční horninu (půdotvorný substrát), podnebí, biologický 
faktor, podzemní vodu a kultivační činnost člověka. K podmínkám patří reliéf terénu a stáří krajiny. 

Vzájemným kvalitativním a kvantitativním působením těchto faktorů a podmínek probíhá 
určitý půdotvorný proces, jehož výsledkem je vznik genetického půdního typu jako základní 
kategorie klasifikace půd. Typy půd se utvářely pod vlivem pestrého geologického podloží, reliéfu 
terénu, spodní a povrchové vody a klimatických podmínek. 

V bioregionu převládají hnědé půdy víceméně nasycené, ale často oglejené, na těžších 
substrátech v plošinných pozicích jsou rozšířené pseudogleje, na několika místech se objevují i půdy 
illimerizované (severně od Týna a severozápadně od Tábora). Drobné ostrůvky na skalnatých 
srázech v údolí Vltavy, Lužnice a dolní Otavy tvoří nevyvinuté půdy a rankery, většinou středně a 
málo úživné. Rendzinovité půdy u Bečic nad Lužnicí dosahují jen nepatrné rozlohy. 

Charakteristika zemědělské půdy je vyjádřena kódem bonitovaných půdně ekologických 
jednotek – BPEJ (vyhl. MZem ČR č. 327/1998 Sb.). Tyto kódy jsou pětimístné, přičemž první číslice 
charakterizuje klimatický region, druhá a třetí hlavní půdní jednotku (HPJ), čtvrtá číslice je 
kombinací skeletovitosti a expozice a pátá charakterizuje sklonitost a hloubku půdy. 
  Záměr se nenachází na zemědělské půdě a proto zde není přiděleno ani BPEJ.  

Okolní pozemky se řadí do regionu MT4, kód 7 – mírně teplý, vlhký – dále viz následující 
tabulka. 

Charakteristika klimatického regionu MT4 
 
 
 
 
 

 
C. II. 4. Geomorfologie  a geologie: 

 
Geomorfologicky spadá řešené území do krystalinika českého masivu vrásněného ve 

starohorách a prahorách a doformovaného tektonikou hercynského vrásnění a kvartérní denudací. 
Z hlediska geomorfologického členění území České republiky náleží  řešené území: 

Provincie    I. - Česká vysočina, 
Subprovincie   I.2. – Českomoravská soustava, 
Oblast    I.2.A – Středočeská pahorkatina 
Celek   I.2.A-3 – Táborská pahorkatina 

   
Česká vysočina zabírá plochu 66 408 km2 státního území. V západní části provincie představují 
Čechy velkou kotlinu, která vznikla rozlámáním zarovnaného povrchu platformy.Její okraje se ve 
třetihorách a čtvrtohorách zvedly, zatímco střed kotliny si v podstatě uchoval původní nízkou 
polohu. Převládajícím typem reliéfu dna kotliny jsou ploché pahorkatiny  se zbytky etchplénu 
v rozvodních částech a s mírnými svahy na fundamentu platformy. Česká vysočina se dále dělí na 6 
geomorfologických soustav. 
Českomoravská soustava zabírá jihovýchodní část České vysočiny. Je značně různorodá. Jižně od 
prahy se rozkládá  rozsáhlá podsoustava Středočeská pahorkatina. Jižní Čechy vyplňuje podsoustava 
Jihočeské pánve. Jihozápadní Čechy a západní Moravu tvoří podsoustava Českomoravská vrchovina 
 
 
 
 

Kód 
regionu 

Symbol 
regionu  

Charakteristika 
regionu 

Suma 
teplot nad 

10 °C  

Průměrná 
roční teplota 

C  

Průměrný 
roční úhrn 

srážek v mm 

Pravděpodobnost 
suchých vegetačních 

období  

Vláhová 
jistota  

7  MT 4   mírně teplý, vlhký   2200 - 2400  6 – 7   650 – 750   5 - 15   > 10 
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Biogeografické členění. 
Zájmové území záměru patří do Bechyňského bioregionu. Bioregion leží na severu jižních Čech, 
převážně se shoduje s geomorfologickým celkem Táborská pahorkatina. Bioregion má složitý tvar a 
celkovou plochu 1613 km2. Typická část bioregionu je tvořena plošinami s acidofilními doubravami 
a zaříznutými údolími řek s dubohabrovými háji a nepatrnými fragmenty teplomilných doubrav a 
skalních stepí, popř. s acidofilními reliktními bory. Reprezentativní součástí je i vrchovina Píseckých 
hor s květnatými bučinami. Nereprezentativní částí jsou plynulé přechody do okolních bioregionů. 
Bechyňský bioregion 1.21 

  
Geologická mapa  
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C.II.5  Horninové prostředí a přírodní zdroje: 
 

Horninovým prostředím rozumíme svrchní část litosféry v dosahu lidské činnosti. Je 
tvořenou horninami, které obsahují podzemní vody, plyny a neobnovitelné přírodní zdroje. Kvalita 
horninového prostředí je faktor ovlivňující v mnoha aspektech život člověka a jeho bezprostřední 
životní podmínky. 
  Horninové prostředí je kromě stavu daného přírodními procesy silně ovlivňováno činností 
člověka ( např. kontaminace půd, podzemních vod, porušování přírodního stavu těžbou a stavební 
činností, včetně ukládání odpadu). K nejčastějšímu mechanickému narušování horninového prostředí  
patří sesuvy půdy. 

Horninové prostředí některých oblastí je ovlivňováno zemětřesnými účinky. ty se oceňují 
makroseizmickými intenzitami – nižší makroseizmické stupně (30 – 50) odpovídají slabým otřesům, 
střední (60 – 80) malým až vážným škodám na budovách a nejvyšší (90 – 120) řícení budov a 
naprostým katastrofám. 

Podklad tvoří z velké části migmatity a migmatitizované ruly, na severu i pararuly, na 
Lužnici s menšími vložkami vápenců a erlánů. Z intruziv se významně uplatňuje syenit na západ od 
Tábora a výběžky syenodioritů Čertova břemene při severním okraji regionu. V území mezi Otavou 
a Vltavou převládají žuly a granodiority. Kontinentální neofén tvoří ostrůvky písků a jílů, ev. štěrků, 
zejména jižně Lužnice. Z pokryvů se dále uplatňují především svahoviny, s S-J údolích na západní 
straně s větší či menší eolickou příměsí. 

Reliéf je pahorkatinný s proměnlivou energií, podle blízkosti výrazně zaříznutých, místy 
skalnatých kaňonovitých údolí Vltavy, Otavy a Lužnice, hlubokých 60 - 160 m. V nerozčleněných 
částech má reliéf charakter členité pahorkatiny s výškovou členitostí 75 - 120 m, lokálně i kolem 50 
m. V blízkosti zaříznutých údolí členitost roste přes 200 m a reliéf tak má charakter ploché až členité 
vrchoviny. Největší výškovou energii mají však Písecké hory s členitostí až 250 m. Nejnižším 
bodem je dno údolí Vltavy u Orlíka - 298 m, nejvyšším Velký Mehelník v Píseckých horách - 633 
m. Typická výška bioregionu je 400 - 550 m. 

Z menších tvarů jsou pozoruhodné zvláště skalní útvary, např. Čertova strouha pod Bechyní 
na dolní Lužnici. 

V místě realizace záměru stojí výrobní hala do níž bude záměr vestavěn. Posuzovaná lokalita 
není  výrazně dotčena z pohledu horninového prostředí. Na ploše staveniště nebyla prováděna těžba 
nerostných a jiných surovin. Nejedná se o území poddolované. V území nejsou evidované zásoby 
nerostných surovin. 

Nejedná se o území ohrožené sesuvy půdy. Z hlediska pozorovaných intenzit zemětřesení se 
jedná o oblast s nižšími makroseizmickými intenzitami. 

Mapa radonového rizika 
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C.II. 6. Fauna a flóra. 
 
Fauna 
Fauna regionu je typickým představitelem ochuzených a silně pozměněných živočišných 
společenstev hercynského původu, se západními vlivy (ježek západní, ropucha krátkonohá). 
Významnějším prvkem je fauna rybníků, jejich okrajů a zbytkových mokřadů, patrná zejména ve 
fauně ptáků nebo vážek. Výrazným prvkem je fauna údolí Vltavy, patrná např. ve fauně měkkýšů 
(podobně jako u 1.20, v jižní části zejména s výskytem zemouna skalního, sklovatky krátkonohé a 
řasnatky nadmuté). 
Významné druhy - Savci: ježek západní (Erinaceus europaeus). Ptáci: polák chocholačka (Aythya 
fuligula), hohol severní (Bucephala clangula), moudivláček lužní (Remiz pendulinus). Obojživelníci: 
ropucha krátkonohá (Bufo calamita). Měkkýši: zemoun skalní (Aegopis verticillus), sklovatka 
krátkonohá (Daudebardia brevipes), řasnatka nadmutá (Macrogastra tumida). Hmyz: vážka podhorní 
(Sympetrum pedemontanum), vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis). Korýši: rak kamenáč 
(Astacus torrentium). 

V bioregionu se vyskytuje běžná hercynská fauna zkulturněných středních poloh 
Českomoravské vrchoviny, s torzy fauny hercynských bučin. Torza rašelinných luk jsou po 
odvodnění již vesměs se zbytky charakteristické fauny (okáč Coenonympha tullia, hnědásek 
Melitaea diamina aj.). 

Významné druhy - Savci: ježek západní (Erinaceus europaeus), j. východní (E. concolor), 
vydra říční (Lutra lutra). Ptáci: tetřívek obecný (Tetrao tetrix), břehule říční (Riparia riparia), lejsek 
malý (Ficedula parva), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes), čečetka zimní (Carduelis 
flammea). Plazi: ještěrka živorodá (Lacerta vivipara), zmije obecná (Vipera berus). Kruhoústí: 
Mihule potoční (Lampetra planeri). Měkkýši: zemoun skalní (Aegopis verticillus), zuboústka 
sametová (Causa holosericea), vrásenka pomezní (Discus ruderatus). Hmyz: okáči Coenonympha 
tullia, Erebia ligea, hnědásek Melitaea diamina, ohniváček Lycaena hippothoe. 

V širším zájmovém území posuzovaného záměru byla zaznamenána celá řada druhů 
živočichů, z nichž někteří jsou řazeni mezi zvláště chráněný druh (§§§), silně ohrožený  druh (§§) , 
ohrožený druh (§) ve smyslu Přílohy III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Nebyly však zaznamenány 
výskyty reprezentativních populací těchto druhů, spíše zaznamenán ojedinělý výskyt. Nebylo 
doloženo např. přímé hnízdění, případně prostor zájmového území slouží spíše jako součást loviště 
atp. Ptáci a savci byli kvalitativně zaznamenáni pozorováním, případně poslechem. Dále byli 
registrováni poletující čmeláci (§). 

V rámci posuzované lokality (dnes výrobní areál) se žádná fauna toho druhu 
nevyskytuje.  
 
Flóra  

Bioregion leží v mezofytiku. Zabírá jihozápadní část fytogeografického okresu 41. Střední 
Povltaví, fytogeografický okres 40. Jihočeská pahorkatina, východní okraj fytogeografického 
podokresu 35d. Březnické Podbrdsko, jihozápadní cípy fytogeografickách podokresů 42a. 
Sedlčansko-milevská pahorkatina a 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina, a dále severní výběžek 
fytogeografického podokresu 37p. Novohradské podhůří. 

Vegetační stupně (Skalický): suprakolinní až submontánní. 
V nejteplejších polohách území, to je především v údolí řek, jsou vyvinuty dubohabřiny 

(Melampyro-Carpinetum). Převážná část území potenciálně patří do oblasti kyselých, zřejmě 
jedlových doubrav (Genisto germanicae-Quercion). Nejvyšší polohy v jižní části a v oblasti V od 
Protivína patří ke květnatým bučinám (Tilio cordatae-Fagetum), vzácně ke kyselým bučinám 
(Luzulo-Fagetum). Kyselé jedliny jsou vyvinuty i v kaňonech řek (Deschampsio flexuosae-
Abietetum). V údolích jsou také zachovány suťové lesy (Aceri-Carpinetum, Arunco-Aceretum, 
Lunario-Aceretum), na skalách reliktní acidofilní bory (Hieracio pallidi-Pinetum) a fragmenty 
skalních stepí (Alysso-Festucion pallentis). Vzácné jsou fragmenty subxerofilních doubrav 
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(Quercion pubescenti-petraeae) a přirozeného bezlesí (Alysso-Festucion pallentis). V údolích 
menších toků jsou společenstva luhů (Alnenion glutinoso-incanae), na Lužnici je zachován 
významný fenomén říčních rákosin (Phalaridion), jinde většinou zničený přehradami. Velmi vzácný 
je exklávní výskyt lesních rašelinišť (Sphagnion medii, Vaccinio uliginosi-Pinetum). 

Přirozená náhradní vegetace představována loukami svazů Arrhenatherion a Molinion, 
vzácněji i některými jinými typy luk a pastvin (Violion caninae, Calthion) a rašelinnými loukami 
svazu (Caricion fuscae). Vzácně na některých menších rybníčcích zachována společenstva svazů 
Nymphaeion albae, Utricularion vulgaris, Potamion lucentis a společenstva obnažených den (Elatini-
Eleocharition ovatae). 

Flóra území má převážně charakter hercynské květeny středních poloh. Je obohacena 
termofilními druhy, vázanými především na údolí řek, které často představují mezní prvky, např. 
chrpa chlumní (Cyanus triumfetii), mochna písečná (Potentilla arenaria), řebříček vratičolistý 
(Achillea tanacetifolia), mordovka nachová (Phelipanche purpurea). Významný je výskyt glaciálních 
reliktů, zčásti boreokontinentálníh charakteru, k nimž zde náleží medvědice lékařská 
(Arctostaphyllos uva-ursi), lomikámen růžicovitý (Saxifraga decipiens), ostřice tlapkatá (Carex 
pediformis). V inverzních polohách jsou často zastoupeny montánní druhy, např. kamzičník 
rakouský (Doronicum austriacum), oměj vlčí (Aconitum vulparia), šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa). 
Na písčitých rozpadech na hranách údolí se vyskytují některé suboceanické druhy, jako trávnička 
obecná (Armeria vulgaris). Od jihu zde vyznívá výskyt některých druhů alpského migrantu, který 
zastupuje dřípatka horská (Soldanella montana), pleška stopkatá (Calycocorsus stipitatus). Části 
bioregionu, které neleží v dosahu vlivuřek, jsou floristicky chudé (okolí Milevska). 

V širším zájmovém území – vegetace odráží předchozí činností výrazně pozměněná 
stanoviště (orná půda, odvodněné louky, navážky a deponie zeminy), jen částečně odráží původní 
formace (lesíky, okolí rybníka). Na základě provedeného průzkumu lze pro značnou část území 
doložit postup ruderalizace a eutrofizace. Orientačním biologickým průzkumem nebyly 
zaznamenány žádné zvláště chráněné druhy rostlin. 

V rámci posuzované lokality (dnes výrobní areál) se žádná flóra toho druhu 
nevyskytuje. 
 
 
 C.II.7. Ekosystémy:  
 
Chráněná území 
 

Ačkoli bioregion nemá příliš výraznou biotu, byla zde již vyhlášena poměrně hustá síť 
chráněných území. Velmi významnou lokalitou je NPP Chýnovská jeskyně. Řada rezervací byla 
vyhlášena zejména v údolí Otavy pod Pískem a jeho blízkém okolí. K nim patří např. Dědovické 
stráně, PR Výří skály u Oslova, PR Dubná, PR Žlíbky u Vráže, PR Hrby a PR Čertova hora u Vráže. 
Další zajímavé lokality jsou např. PR Libochovka, PR Baba a PR Kladrubská hora. 
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Mapa NATURA 2000 

 
 
Územní systém ekologické stability 

 
 
C.II.8.  Krajina. 

 
Krajinu řešeného území lze hodnotit jako kulturní s technickými prvky, v níž dominují 

měkké a plynulé tvary reliéfu hřbetů a mělkých depresí, s množstvím liniových i plošných 
krajinných struktur, spolu s výraznou přehledností krajiny zemědělsky využívaného území. Ráz 
krajiny výrazně ovlivnila zemědělská velkovýroba s vysokým zorněním zemědělské půdy.    
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Krajinný ráz 
 

Stavba jakéhokoliv nového objektu vede k pochybnostem, zda nebudou narušeny takové 
partie krajiny, které vynikají cenným krajinným rázem ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., 
v aktuálním znění.  Krajinný ráz je v § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny vyjádřen přírodními a 
kulturně historickými charakteristikami a jsou vyjmenovány rysy či hodnoty, které  mají být 
chráněny před znehodnocením. Jsou to přírodní a estetické hodnoty, významné krajinné prvky 
(VKP), zvláště chráněná území (ZCHÚ), kulturní dominanty, harmonické měřítko a vztahy. Celkově 
je možno shrnout, že v krajinném rázu se promítne krajina, její přírodní bohatství, její obyvatelstvo, 
hmotný majetek a kulturní památky. 

Realizací záměru nedojde, vzhledem k umístění a velikosti stávajícího areálu, k významnému 
posunu v tomto hodnocení popř. k zásahu do harmonického měřítka krajiny.  

 
C.II.9. Obyvatelstvo 
 
 Údaje o počtu a složení obyvatelstva se získávají ze sčítání lidu, které je prováděno zhruba 
v desetiletých intervalech. Informace o aktuálním stavu lze získat například z internetových stránek 
obecních úřadů.    
 Ve městě Sezimovo Ústí a jeho místních částech žije podle těchto údajů 7 435 trvale 
bydlících obyvatel, z toho v produktivním věku 4 440 osob. Průměrný věk 41,4 roku.  

Sídelním typem patří obec mezi obce přechodného typu. Malé obce pod 10000 obyvatel se 
vylidňují (úbytek až 9,9 %) , obyvatelstvo se stěhuje do měst nad 10000 obyvatel, která 
zaznamenávají přírůstek do 30 %. 
 
C.II.10. Hmotný majetek, kulturní památky  
               

Město Sezimovo Ústí nemá v blízkosti realizace záměru kulturní ani historické památky.  
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C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném 
území z hlediska jeho únosného zatížení 
 

Posuzované území není významněji zasaženo negativními vlivy jak z místních zdrojů, tak i 
ze zdrojů vzdálenějších. V posuzovaném území průmyslová zóna města je životní prostředí dotčeno 
právě působením průmyslových podniků. V širším území je to pak intenzivní zemědělská výroba a 
silniční doprava. Právě intenzivní zemědělská výroba způsobila zrušení řady remízků a jiné 
mimolesní zeleně, která v krajině chybí.  

Posuzovaný záměr je zdrojem emisí těkavých organických látek ovšem v hodnotách velice 
nízkých – dle rozptylové studie je nejvyšší hodnota imisí TOC 19,8 µg/m3. Obávané emise styrénu 
jako páchnoucí látky jsou eliminovány technologií termického spalování. 

Je možné konstatovat, že v souhrnu nedojde k významnému zatížení území, rozhodně ne nad 
míru únosnou pro dané území. 

V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí nejsou žádné významné tepelně energetické 
zdroje nebo jiné zdroje znečišťování ovzduší, které by významněji ovlivňovaly zdejší ovzduší.  Ve 
vzdálenějším okolí takové zdroje jsou – teplárna spalující pevná paliva. Většina větších sídelních 
útvarů je plynofikována nebo se jejich plynofikace připravuje.  

Město Sezimovo Ústí se nachází v území se zachovalým životním prostředím. Nově řešený 
záměr bude realizován formou vestavby technologie do stávající výrobní haly se záchytem 
odsávaných emisí prostřednictvím jednotky termického spalování. 

 
Jak je již uvedeno v kapitole C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik, 

posuzované území má tři citlivé složky životního prostředí:  
o povrchové vody –  městem protéká řeka Lužnice 
o ovzduší – území  je průmyslovou zónou města a vzdáleně navazující na obytnou zástavbu;  

                         - územím prochází frekventovaná silnice E55 a frekventovaná železnice 
o krajina – v širším kontextu v krajině částečně chybí rozptýlená zeleň.  
o hluková situace – kromě průmyslových zdrojů hluku je území zatěžováno hlukem ze silniční 

a železniční dopravy. 
 Ochranu uvedených složek životního prostředí bude nutno zajistit realizací odpovídajících 

opatření při realizaci záměru jako je uvedený systém eliminace emisí těkavých organických látek 
termickým spalováním. Tato opatření jsou popsána v jednotlivých kapitolách oznámení a souhrnně 
jsou uvedena  v kapitole D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. 
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Č Á S T   D 
 

   D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ 
VLIV Ů ZÁM ĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

 

D.I. Charakteristika p ředpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a 
životní prostředí  a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

 
Nejzávažnějšími problémy posuzovaného záměru z hlediska možných vlivů na životní 

prostředí a na obyvatelstvo jsou obvykle: 
� znečištění ovzduší emitovanými látkami v odváděné vzdušině; 
� v menším rozsahu hlučnost a prašnost související s provozem především obslužné dopravy; 

Ostatní vlivy na životní prostředí jsou rozdílné podle konkrétních podmínek posuzovaného 
provozu. V našem případě, kdy je posuzována výroba nádrží  z kompozitů je to zejména možné 
ovlivnění území pachovými látkami – styrénem. Proto je veškerá odváděná vzdušina vedena přes 
jednotku termického spalování, čímž je tento vliv eliminován na minimum. 
 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 
 
 V příloze č. 7 dokumentace je hodnocení vlivů na  obyvatelstvo zpracované autorizovanou 
osobou Ing. Monikou Zemancovou. 
 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima: 
 

Během výstavby je nutno počítat s nepříliš významným navýšením emisí prachu a plynných 
škodlivin (výfukových plynů), zejména při manipulaci se stavebními materiály a pojezdem vozidel 
po komunikacích a vířením prachu z vozovek. Tyto vlivy je možné eliminovat vhodnou organizací 
výstavby a úklidem vozovek. Vzhledem k rozsahu stavebních prací  a umístění staveniště lze 
předpokládat, že v zastavěné části obce nebudou tyto vlivy patrné. 

Tyto vlivy jsou podrobně vyhodnoceny v kapitole B.III.1 Ovzduší a Rozptylové studii 
uvedené v příloze č. 6 dokumentace. Emise všech podle zákona posuzovaných škodlivin jsou v 
hodnotách plně respektujících emisní limity a rozptylová studie pak potvrzuje, že i imisní limity 
v okolí záměru budou s velkou rezervou plněny. Nejzávažnějším ukazatelem jsou emise těkavých 
organických látek jako celkový organický uhlík (TOC). Emisní limit TOC daný pro posuzovanou 
technologii vyhláškou č. 415/2012 Sb., příloha č. 5, část II, bod 9 je 85 mg/m3. Za jednotkou 
termického spalování odchází do ovzduší do 20 mg/m3 TOC, je tedy tento emisní limit čerpán jen 
z 23,5 %. Důležité je, že za jednotkou termického spalování nejsou do ovzduší odváděny emise 
styrénu, ale nedopalky organických látek, které jsou bez zápachu. 

 
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické 
charakteristiky: 

 
Ve výrobním areálu ACO Industries Tábor, s.r.o. v Sezimově Ústí působí řada zdrojů hluku 

žádný z nich však není významným zdrojem. Kromě hluku působeného vlastní technologií 
instalovanou v hale jsou to hluky z provozu dalších technologických zařízení, dopravních 
prostředků,  trafostanice apod. Tyto zdroje hluku nejsou nijak významné a pohybují se mírně nad 
hlukem pozadí. 
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Všechny tyto zdroje hluku jsou ve vztahu k chráněné zástavbě obce ne příliš významnými 
zdroji hluku, jejich vliv je zohledněn v kapitole B.III.4 a autor dokumentace dospěl k závěru, že zde 
nebudou působit žádné významné zdroje hluku ale přesto je toto vyhodnoceno hlukovou studií 
v příloze dokumentace. Významnější zdroje hluku a vibrací se zde mohou objevit při provádění 
stavby.  Tyto zdroje hluku v území působí krátkodobě a nebudou pro hlukovou zátěž významné. 
Zatížení území hlukem a vibracemi při provádění stavby je pak podrobně hodnoceno v kapitole 
B.III.4.1. V příloze č. 5 dokumentace je hluková studie. 

  
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody: 

 
Vlivy posuzované technologie na povrchové a podzemní vody se nepředpokládají ale mohou 

se projevit při provozní nekázni obsluhy nebo při havarijních stavech. Jedná se především o 
manipulaci s tekutými vstupy pro výrobu – pryskyřice, tvrdidlo, aceton. 

Z hlediska principu předběžné opatrnosti je možné konstatovat, že ani v případě přívalového 
deště, při němž by mohlo dojít k zatopení skladů, nehrozí okolnímu prostředí významné riziko – 
sklady jsou proti vyplavení chráněny stavebním provedením.  
 

D.I.5. Vlivy na půdu: 
 

Pro stavbu – vestavbu technologie výroby nádrží z kompozitů do stávající výrobní haly 
nedojde k záboru zemědělské půdy. Plocha staveniště je zahrnuta v územním plánu obce jako 
výrobní zóna, což potvrdil i příslušný stavební úřad.  

 

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje: 
 
Stavbou a provozem linky na výrobu nádrží nebude dotčeno horninové prostředí ani přírodní 

zdroje. Stavba bude provedena tak, aby nebyla zdrojem pronikání závadných látek do horninového 
prostředí. 

 

D.I.7. Vlivy na faunu , flóru a ekosystémy: 
 
V ploše staveniště ani v jeho blízkém okolí nejsou žádné cenné prvky ve smyslu zákona č. 

114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Cenné prvky ochrany přírody jsou od 
záměru značně vzdáleny. 
 

D.I.8.  Vlivy na krajinu: 
  
Stavba  - vestavba technologie do stávající výrobní haly nebude mít na krajinu žádný vliv. 
Plánovaný záměr bude mít vliv různé intenzity na rysy a hodnoty uvedené v § 12 zákona č. 

114 /1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 
� zásah do přírodních hodnot   žádný vliv 
� zásah do významných krajinných prvků  žádný vliv 
� zásah do zvláště chráněných území  žádný vliv 
� zásah do kulturních a historických hodnot žádný vliv 
� zásah do estetických hodnot   žádný vliv 
� zásah do kulturních dominant   žádný vliv 
� zásah do harmonického měřítka   žádný vliv 
� zásah do harmonických vztahů   žádný vliv 
 
Z uvedené charakteristiky je zřejmé, do jaké míry zasahuje navrhovaná stavba do 

identifikovaných hodnot. Stupnice zásahu do krajinného rázu je vždy relativní a do značné míry 
subjektivní. 
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D.I.9.  Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky: 

 
V zájmovém území stavby ani jeho blízkém okolí není žádný hmotný majetek, který by 

přímo nesouvisel s provozem areálu firmy.  
Nejbližší kulturní památky jsou v zástavbě obce od staveniště značně vzdálené a nebudou 

stavbou dotčeny. 
 

D.II. Komplexní charakteristika vliv ů záměru na životní prostředí  
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti 
přeshraničních vlivů 

 
Posuzovaná změna- vestavba technologie do stávající výrobní haly má poměrně malý vliv na 

kvalitu životního prostředí v zájmové oblasti. Vlivy zasažené území je malé a je vymezeno blízkým 
okolím záměru. Negativní vlivy může do určité míry eliminovat i dobré provedení ozelenění areálu 
jako důležitý činitel krajinného rázu – krajinotvorný prvek. Právě z hlediska krajinného rázu by měl 
každý projekt stavby obsahovat i projekt ozelenění. 

Předkládaný záměr nebude vykazovat žádné nepříznivé vlivy přesahující hranice státu. 
 

D.III. Charakteristika environmentálních  rizik p ři možných haváriích 
a nestandardních stavech 

 
Posuzovaná výroba nádrží z kompozitů není výrobou při níž by aktuálně hrozilo nebezpečí 

havárie. Výraznější riziko je hlavně při manipulaci s tekutými komponenty vstupujícími do výroby. 
V objektu haly nebudou skladovány  ani používány žádné chemické látky kromě látek a 

směsí uvedených v kapitole B.II.3 a B.II.5. 
Za běžných podmínek, při dodržování provozních řádů nehrozí v posuzovaném objektu riziko 

havárie. 
 

D.IV. Charakteristika opat ření k prevenci, vyloučení, snížení, 
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 

 
Po seznámení se záměrem investora, seznámení se stavem ve stávajícím výrobním areálu 

ACO Industries Tábor, s.r.o. v Sezimově Ústí a na základě dalších zjištění doporučuji při stavbě 
realizovat následující opatření: 
o Staveniště se nachází uvnitř stávajícího výrobního areál, je od chráněné zástavby vzdáleno více 

než 100 m. Pro město Sezimovo Ústí je zpracována územně plánovací dokumentace, která řeší 
zájmové území stavby jako výrobní zónu a vyhovuje tedy pro daný účel.  

o Za významné preventivní opatření považuji dobré stavební provedení všech objektů. Při 
zpracování stavebního projektu pak navrhuji respektovat tato opatření: 

 
Z hlediska ochrany ovzduší. 
� Projednaná výrobní kapacita je konečná a bez projednání změny nebude zvyšována. 
� V prostoru staveniště a následně při provozu nebude prováděna likvidace odpadů spalováním. 
� Bude dbáno na omezování prašnosti z komunikací jejich úklidem případně kropením. 
� K umístění nového zdroje a povolení provozu tohoto zdroje znečišťování ovzduší, který je podle 
zákona o ochraně ovzduší vyjmenovaným zdrojem, je třeba požádat příslušný orgán ochrany ovzduší 
kterým je KÚ Jihočeského kraje, odbor ŽP a Z. K žádosti doložit zpracovaný odborný posudek a 
rozptylovou studii. 
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� K uvedení do provozu výrobní linky je třeba doložit zpracovaný Provozní řád v rozsahu dle 
přílohy č.12 vyhlášky č. 415/2012 Sb. 
 
Z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod. 
� Je třeba zajistit řádný provoz skladů v nichž budou skladovány tekuté suroviny, které by při 
poškození obalu mohly způsobit ovlivnění podzemních a povrchových vod. 
� Pokud to bude potřeba zpracovat havarijní plán podle požadavků vyhlášky č. 450/2005 Sb., ve 
znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.  a tento předložit ke schválení vodohospodářskému orgánu. 
 
Z hlediska ochrany půdy. 
� Žádná nenavrhuji. 
 
Z hlediska krajiny a krajinného rázu. 
� Žádná nenavrhuji. 
 
Z hlediska ochrany přírody. 
V území se nevyskytují chráněné druhy živočichů a rostlin – žádná nenavrhuji. 
 
Z hlediska likvidace odpadů. 
� Odpady budou ukládány utříděně a likvidovány v souladu s platnou legislativou.  
� Nebude prováděna nezákonná likvidace odpadů na místě spalováním nebo jejich ukládáním do 
země. 
 
Z hlediska chemických látek. 
� Budou používány výhradně chemické látky a chemické přípravky schválené pro použití v ČR 
nebo EU. 
� Na chemické  látky a chemické směsi, které vykazují nebezpečné vlastnosti bude zajištěn postup 
stanovený platnou legislativou (bezpečnostní listy, autorizovaná osoba, školení pracovníků apod.) 
 
Z hlediska hluku a vibrací. 
� Bude dbáno na to, aby při provozu výrobní linky nebyly provozovány žádné zdroje hluku, které 
by zatěžovaly nadměrně zástavbu obce. Nutno dbát na technický stav zařízení, která by mohla 
hlukovou pohodu negativně ovlivňovat. 
 

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích  
předpokladů při hodnocení vlivů 
 

Pro hodnocení vlivů, identifikaci vlivů byla použita standardní metodika EIA, katalogy činností 
a složek životního prostředí,  zákonů a vyhlášek vydaných k této problematice.   

Při hodnocení významnosti negativních vlivů na životní prostředí byly použity kvantitativní 
metody  vycházející ze standardů a doporučení. Potřeba vody, potřeba surovin, nároky na dopravu, 
emise do ovzduší, produkce odpadních vod, produkce odpadů jsou vyčísleny na základě doložených 
výpočtů vycházejících z citovaných směrnic, obecně platných předpisů apod. 

Dále bylo použito srovnávacích metod , využívajících poznatky z podobných provozů. 
Získané poznatky a dokumentace v rozpracované formě byla konzultována s investorem.  
Údaje o zájmovém území byly získány  z mapových podkladů, odborné literatury, průzkumem 

v terénu, nahlédnutím do územního plánu obce  a konzultacemi s pracovníky dotčených orgánů a 
institucí. 

Ve zpracované dokumentaci str.7 a další bylo reagováno na připomínky vzešlé ze 
zjišťovacího řízení a tyto byly vypořádány. 
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D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se 
vyskytly při zpracování dokumentace 
 

Podklady, které měl zpracovatel dokumentace k dispozici lze hodnotit jako dostatečné pro 
specifikaci vlivů na životní prostředí, jejich vyhodnocení a zpracování dokumentace podle zákona č. 
100/2001 Sb.,v aktuálním znění  v rozsahu podle přílohy č. 4. – rozsah dokumentace. 

V době zpracování oznámení a následně dokumentace byl zpracován technologický projekt 
linky pouze v konceptu. Technické řešení linky a zařízení termického spalování bylo projednáno 
s investorem podle nabídek došlých od dodavatelů.  

Investorem ve spolupráci s projektantem byly poskytnuty potřebné údaje o technologii a 
větrání včetně technologie termického spalování.  
Seznam výchozích podkladů: 

� Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, v aktuálním znění zákona. 

� Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v aktuálním znění 
� Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon v aktuálním znění. 
� Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v aktuálním znění 
� Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v aktuálním znění 
� Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v aktuálním znění 
� Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích v aktuálním znění 
� Zákon č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými přípravky. 
� Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v aktuálním znění.   
� Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 

registru znečišťování a o změně některých zákonů, v aktuálním znění. 
� Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. 
� Prováděcí předpisy a vyhlášky k citovaným zákonům. 
� Atlas životního prostředí ČSFR. 
� Projekty vztahující se k posuzovanému záměru 
� Atlas podnebí ČSR, Praha 1958 
� Atlas životního prostředí a zdraví ČSFR, FVŽP Praha 1992 
� Statistická ročenka ŽP ČR, Praha 2002 
� Stav ŽP v oblastech působnosti územních odborů MŽP  
� Půdy ČR, Milan Tomášek , Praha 2000 
� Mapa chráněných území přírody 
� Chráněné krajinné oblasti  ČR, Správa CHKO ČR, 1997 
� Geografie ČSSR, L.Mištera a kol, SPN 
� Biogeografické členění ČR , Martin Culek a kol., 1995. 
� Zeměpisný lexikon ČSR.Vodní toky a nádrže. ACADEMIA  Praha 1984. 
� Zpravodaj MŽP ČR. 
� Mapové podklady  
� ACTA HYGIENICA, EPIDEMIOLOGICA ET MICOBIOLOGICA 9/1999 
� Mapové podklady  
� Atlas krajiny České republiky, MŽP 2009 
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  ČÁ S T   E 
 

E.  POROVNÁNÍ  VARIANT ŘEŠENÉHO ZÁMĚRU 
 
Výběr nejvhodnější varianty provedl investor v době přípravy záměru a varianta posouzená 

v oznámení záměru se nezměnila. Lokalita  je dána jednak územním plánem obce, jednak existencí 
stávající výrobní haly použité pro vestavbu technologie. 

V kapitole B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 
variant a hlavních důvodů, jsou popsány varianty, které byly zvažovány, z nich pak byla zvolena 
varianta, která byla zadána k posouzení. 

Tato varianta je pak předkládána k posouzení jako jediná. 
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ČÁ S T   F 
 

F.   Z Á V Ě R 
 

Posouzení záměru provedené podle zákona č. 100/ 2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí v aktuálním znění, příloha č. 4 – rozsah dokumentace, na stavbu – „Výroba 
nádrží z kompozitů v ACO Tábor“, v četně technologie termického spalování je provedeno 
komplexně a v posouzení je reagováno na závěry zjišťovacího řízení. 

Při provedeném posouzení nebyly zjištěny významné negativní vlivy plynoucí z 
realizace tohoto záměru a následného provozu v takovém rozsahu, aby došlo k významnému 
negativnímu ovlivnění životního prostředí v zájmovém území a jeho okolí, nebo ovlivnění 
zdraví obyvatelstva v okolí záměru. 
Proto doporučuji posouzený záměr v posouzeném rozsahu realizovat.  
 

Doporučené podmínky pro realizaci a následný provoz posouzené stavby jsou uvedeny v 
kapitole D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí. 
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Č Á S T   G 
 

G.   VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 

 
Oznamovatel:    

ACO Industries Tábor s.r.o. 
Průmyslová 1158 

  391 01 Sezimovo Ústí   
   IČO :   260 33 976 

 
     Sídlo oznamovatele: 

ACO Industries Tábor s.r.o. 
Průmyslová 1158 

  391 01 Sezimovo Ústí 
 

     Umístění záměru: 
 Areál firmy ACO Industries Tábor s.r.o. 

Průmyslová 1158, 391 01 Sezimovo Ústí 
 
     Oprávněný zástupce - oznamovatel:  

 Ing. Jan Císek  - jednatel společnosti 
            Ing. Jiří Haberle– zástupce pro jednání v dané věci 
            tel. 602 791 140 
 E- mail: jhaberle@aco.cz 

 
   Název záměru:  Výroba nádrží z kompozitů v ACO Tábor 

 
Kapacita (rozsah ) záměru 

 Vestavba technologie na výrobu nádrží z kompozitů do stávající  výrobní haly s plánovanou 
roční výrobou cca 250 tun výrobku. 

 
Umístění záměru 

Kraj:   Jihočeský 
Okres :   Tábor 
Obec:   Sezimovo Ústí 
Katastrální území : Sezimovo Ústí 

Charakter stavby: vestavba technologie 

Odvětví:  průmysl – strojírenská výroba 
Předmětem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 49/2010 Sb. o 

posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění je záměr vestavby výrobní technologie na 
výrobu nádrží z kompozitů  s roční výrobní kapacitou cca 250 t/rok. Jedná se tedy ve smyslu 
citovaného zákona o nový záměr z kategorie II. položka 7.1. Výroba nebo zpracování polymerů 
a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi  elastomerů s kapacitou nad 100 
t/rok. 

Umístění záměru v dané lokalitě bylo vybráno s ohledem na již existují výrobní objekty,  
volné výrobní plochy ve stávající výrobní hale na stavební parcele č. 2571 v k.ú. Sezimovo Ústí, 
které bude nová výrobní kapacita využívat. 
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Záměr obsahuje toto řešení: 
Základní technologií výroby válcových kompozitních nádrží je navíjení skelné tkaniny 

nasycené polyesterovou pryskyřicí na kovové jádro – formu. Kovová forma je smršťovací a při 
navíjení je chráněna separační PE fólií. Navíjení probíhá automaticky, tkanina je odvíjena ze 
zásobníku a prochází lázní pryskyřice smíchané s tvrdidlem (peroxid). Takto je vyrobena trubka 
o průměru 1,1 až 3,0 m délky až 9 m. Po vytvrdnutí se jádro vytáhne a trubka se pomocí jeřábu 
přesune do skladu polotovarů. Ve stejné hale se vyrábí i dna nádrží – stříkáním speciální pistolí 
umožňující smíchání pryskyřice s tvrdidlem a skelnými vlákny. Směs je nastříkána na formu 
chráněnou separační vrstvou z PE fólie. Forma je umístěna na rotačním stole, což umožňuje 
provádění nástřiku z jednoho místa. Pracovní prostor je kompletně zakrytován (kabina) a 
odsáván. K manipulaci s formami slouží karusel s 6 místy s různými formami na rotačních 
stolech. Ostatní díly nerotačního tvaru jsou vyráběny v samostatných kabinách stejnou 
technologií, formy opatřené separační PE fólií jsou umístěny na manipulačních stolech. Také tyto 
kabiny jsou odsávány. Odsávaná vzdušina je vedena vzduchotechnickým potrubím přes jednotku 
termického spalování do komína. Ve stejném prostoru probíhá i mytí stříkacích pistolí acetonem 
a jeho výpary jsou rovněž odsávány přes jednotku termického spalování. K mytí forem se aceton 
nepoužívá – je použita PE separační vrstva.  

Ohřev přiváděného vzduchu náhradou za odváděnou vzdušinu k termickému splování 
30 000 m3/hod je prováděn ve vzduchotechnické jednotce KLG 350 Frivent osazené hořákem na 
zemní plyn Weishaupt WG 30N/1-C,ZM,LN s plynulou regulací výkonu. Celkový instalovaný 
výkon 320 kW, příkon cca 0,35 MW. Spotřeba zemního plynu max. 32 Nm3/hod.  Dále zde 
budou instalovány plynové zářiče. 

Odsávaná vzdušina obsahující páry styrénu a acetonu je vedena na jednotku termického 
spalování. Jednotka termického katalytického spalování se zeolitovým koncentrátorem je 
osazena hořákem na zemní plyn typ AH-MA max. výkon 100 kW; příkon cca 0,11 MW. 
Spotřeba zemního plynu 7 Nm3/hod. Za termickou jednotkou do ovzduší odchází nedopalky 
organiky bez zápachu. 

Do skladu polotovarů jsou vyrobené díly přesouvány až po jejich úplném vytvrdnutí. Ve 
skladu jsou uloženy po dobu, než dojde k jejich přesunu do montážní části haly (pomocí jeřábu). 

Montáž nádrží je prováděna ručním spojením – laminací vyrobených dílů pomocí pásů 
skelné tkaniny  a pryskyřice s tvrdidlem nanášené pomocí štětců nebo válečků. Toto pracoviště je 
samostatně odsáváno.  
Skladování vstupních surovin pro výrobu: 
Pryskyřice v maximálním množství 8000 kg bude skladována v samostatné zabezpečeném skladu 
a tvrdidlo (peroxid) v maximálním množství 250 kg, aceton v množství cca 40 kg bude 
skladován rovněž v samostatném stavebně zabezpečeném skladu. 

Realizací popsaného záměru  nedochází k záboru zemědělské půdy. Stavba (vestavba 
technologie) se odehraje plně uvnitř zastavěného území města, uvnitř areálu ACO Industries 
Tábor, s.r.o. a nebude jí významně narušen krajinný ráz, dotčena fauna ani flóra. Stavba si 
nevyžádá kácení vzrostlé zeleně.  

Záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa, nedojde k negativnímu 
vlivu na vodu. Nebudou dotčeny chráněné druhy rostlin ani živočichů, prvky územního systému 
ekologické stability, významné krajinné prvky, nedojde k poškození krajinného rázu. 

Vzhledem k charakteru záměru a lokalizaci stavby nebyly shledány závažné vlivy na 
životní prostředí a obyvatele, které by vznikly v důsledku stavby a následného provozu 
posuzovaného záměru. 

  
Záměr „Výroba nádrží z kompozitů ACO Tábor“ v  posouzeném rozsahu je 
možno doporučit k realizaci bez významnějších rizik pro životní prostředí. 
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H. Přílohy 
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I. ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 
 

Dokumentaci zpracoval:   
      Ing. Josef Charouzek 
      Menhartova 1559 
      393 01 PELHŘIMOV 
      IČO 183 12 594 
      Tel. 565 323 942, 602 476567 
 
 
Osvědčení podle zák. č. 244/1992 Sb.  čj.: 1323/218/OPVŽP/99 ze dne 24.3.1999. 
Prodloužení autorizace č.j.: 49310/ENV/05 ze dne 11.1.2006 a č.j. 101374/ENV/10 ze dne 
17.12.2010. 
 
 

 
 

V Pelhřimově dne   22. října 2014 
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Přílohová část: 
 
 
 
 
 

1. Situace širších vztahů 
2. Snímek katastrální mapy  
3. Mapa územního plánu 
4. Technologické schéma linky 
5. Hluková studie 
6. Rozptylová studie 
7. Hodnocení zdravotních rizik 
8. Odborný posudek ovzduší 
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            Příloha 1 
Mapa širších vztahů  
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            Příloha č. 2 
Katastrální mapa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výrobní 
hala 
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            Příloha č. 3 
Mapa územního plánu 
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          Příloha č. 4 
Technologické schéma 
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Příloha č. 5 

  Ing. Josef Charouzek 
posuzování vlivů na životní prostředí- EIA, stavební akustika, chemické látky,  

odborné posudky podle zákona o ovzduší, poradenství 
393 01 Pelhřimov, Menhartova 1559 

   Telefon,fax: 565 323 942             Mobil:+420602 476567            e-mail: jcharouzek@email.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

H L U K O V Á     S T U D I E 
 
 

Výroba nádrží z kompozitů v ACO Tábor 
 
 
 
 
 
 

Investor:  ACO Industries Tábor s.r.o. 
Průmyslová 1158 
391 01 SEZIMOVO ÚSTÍ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Květen 2014 
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A. Z A D Á N Í : 
 

Ve městě Sezimovo  Ústí v průmyslové zóně města provozuje ACO Industries Tábor s.r.o., 
stávající výrobní areál. Výrobní hala na stavební parcele č. 2571 má být využita pro vestavbu nové 
technologie na výrobu nádrží z kompozitů. 

Ve vzdálenosti větší než 100 m od objektu výrobní haly je stávající chráněná zástavba a proto 
je třeba posoudit, zda tato nebude touto změnou dotčena. 

Provoz ve výrobní hale bude v jedné denní směně 5 dnů v týdnu. 
Požadováno je hlukovou studií dokladovat, jak bude hlukem pronikajícím z provozovny 

ovlivněno životní prostředí v okolí provozovny a zda bude vyhověno požadavkům nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Nejbližší chráněná zástavba je specifikována v následující tabulce – vše k.ú. Planá nad 
Lužnicí 

 
 
 
 
 
 
 

Posouzení provedeme pro předpokládaný provoz -  v denní (06,00 – 22,00 hodin) době. 
 

B. METODIKA ZPRACOVÁNÍ A HODNOCENÍ. 
 

Výpočtové zpracování vlivu bodových zdrojů hluku (průmyslové objekty) je provedeno 
podle „ Směrnice pro navrhování a posuzování obytných panelových budov z hlediska stavební 
akustiky“. Výsledky tohoto výpočtu jsou pak převzaty jako vstupy (průmyslové zdroje) do 
počítačového programu HLUK+, verze 6,03. 

Výpočtové zpracování dosahu hlukových imisí z liniových zdrojů ve sledované lokalitě je 
provedeno v souladu s metodikou „Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy – 
zveřejněno ve Zpravodaji MŽP 3/1996“. Při provádění výpočtu bylo použito výpočetního programu 
HLUK+, verze 6,03, která byla s výchozí metodikou výpočtů schválena hlavním hygienikem ČR 
k hodnocení vlivů hluku ve venkovním prostoru.  

Výstupy uvedeného počítačového programu pak zahrnují posouzení hlukových imisí jak 
z bodových, tak liniových zdrojů hluku v posuzovaném území. 

Výpočtové posouzení je provedeno s chybou +- 2 dB. 
 

 

C. POUŽITÉ PŘEDPISY A LEGISLATIVA. 
 
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů  
   v aktuálním znění 
-  Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
-  Směrnice pro navrhování a posuzování obytných panelových budov z hlediska stavební  
   akustiky – PRAHA 1972. 
-   Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy - VÚVA. 
-   Mertodika pro výpočet hluku ze silniční dopravy – MŽP ČR . 
-   Výpočtový program HLUK+, verze 6,03 
 

Stavební 
parcela č. 

Číslo 
popisné 

Kultura Refere
nční 

bod č. 

Pozn. 

1630 451 Zastavěná plocha a nádvoří 1 objekt pro bydlení  
1634 452 Zastavěná plocha a nádvoří 2 objekt pro bydlení  

1638/11 551 Zastavěná plocha a nádvoří 3 objekt pro bydlení  
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D.   ZDROJE HLUKU.  
 

Zdrojem hluku je provoz technologických zařízení instalovaných v hale, větrací zařízení a 
obslužná doprava. 

Při posouzení budeme vycházet z předpokládaného osazení technologií a časového využití 
jednotlivých zařízení. Pro posouzení jsou k dispozici údaje o větracích zařízeních osazených v hale. 
            Zdroje hluku budou v provozu v denní i noční době podle následující specifikace:  
Zdroj hluku       Provoz  Hlučnost v dB  
                                                                                    hod/den         (akustický tlak) 
Hala laminace st. p. 2571  
-  vnitřní hluk              8          až 85,0  
- útlum stěn objektu slévárny min. 25 dB- venkovní hluk       8  60,0 – venkovní hluk   
 
Dopravní obsluha  pro halu ACO (je prováděna pouze v denní době) 
       - nákladní auta  max. 2 vozidla/den (16 hod) tj. 4 jízdy v obou směrech  
       - osobní auta             2 vozidla/den (16 hod) tj. 4 jízdy v obou směrech 
Kolem areálu prochází Průmyslová ulice na které bylo v roce 2010  prováděno sčítání dopravy. 
Sčítací úsek č. 2 -2631: 
počet jednotkových vozidel za 24 hod …………3 810 vozidel;  
 Z toho TV…………758 vozidel; O……3 020 vozidel;  
  
     

E. STANOVENÍ LIMIT Ů HLUKU. 
E.1. VE VENKOVNÍM PROSTORU. 

 
Podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
se jedná o hluk z provozovny. 

Podle § 12 Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném 
venkovním prostoru je stanovena základní hladina akustického tlaku. 

(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, se vyjadřují ekvivalentní 
hladinou akustického tlaku A LAeq,T.  V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe 
navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. Pro hluk z dopravy na 
pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací se stanoví pro celou denní a noční 
dobu.     

 (3) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého 
provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny  hluku 
LAeq,T = 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru  a  denní  a noční době 
podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. 
Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li výrazný informační charakter, jako např. řeč, přičítá se 
další korekce – 5 dB.  
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 Příloha č.3 – Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním 
prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru. 

 

Druh chráněného prostoru 

Korekce v dB 

1) 2) 3) 4) 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně lázní 

-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně lázní 

0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a 
chráněný ostatní venkovní prostory 

0 +5 +10 +20 

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.       

Pro noční dobu se použije další korekce – 10 dB s výjimkou hluku z dopravy po železničních 
dráhách, kde se použije korekce – 5 dB.       

1)  Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, dále pro hluk 
na účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, 
zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. 

2)  Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a drahách. 

3)  Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy  a místních komunikacích I. a II. 
třídy  v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy 
po ostatních pozemních komunikacích. Použije se na hluk z dopravy na drahách v ochranném 
pásmu dráhy. 

4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou 
účelových komunikací a drahách uvedených v bodu 2) a 3). Tato korekce zůstává zachována i po 
položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo 
rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace, nebo 
dráhy, při kterém nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru 
staveb nebo chráněném venkovním prostoru, a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se 
dále použije i v chráněných venkovních prostorech staveb při umístění bztu v přístavbě nebo 
nástavbě stávajícího obytného objektu nebo víceúčelového objektu nebo v případě výstavby 
ojedinělého obytného, nebo víceúčelového objektu v rámci dostavby proluk, a výstavby 
ojedinělých obytných nebo víceúčelových objektů v rámci dostavby center obcí a jejich 
historických částí.  

Z toho pak stanovíme hygienický limit takto: 

a) Hluk z provozu stacionárních zdrojů (provozoven) a hluk z účelových pozemních komunikací - 
limit pro chráněné venkovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory  

limit pro denní dobu….…………………………………….. 50 dB 

limit pro noční dobu…………………………………………40 dB 

     
 b) Hluk z dopravy po silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy - limit pro chráněné 
venkovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory  

limit pro denní dobu….…………………………………….. 55 dB 

limit pro noční dobu…………………………………………45 dB    
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c) Hluk z dopravy po dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy - limit 
pro chráněné venkovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory  

limit pro denní dobu….…………………………………….. 60 dB 

limit pro noční dobu…………………………………………50 dB 

Pro zastavěné území obce (bytové domy v blízkosti areálu a ulice Průmyslová), kde jsou umístěny 
referenční body – (RB );  

- pro výpočet budeme vycházet z limitů uvedených v bodě a) tj. 50 /40dB pro hluk z areálu ACO 
a  podle bodu c) 60/50 dB pro hluk z dopravy po silnici.  

  

F. STANOVENÍ OSMIHODINOVÉ EKVIVALENTNÍ   
    HLADINY AKUSTICKÉHO TLAKU: 
 

Předpokladem je, že zdroje hluku  jsou v provozu, jak je uvedeno v části „Zdroje hluku“. 
Za základ výpočtu jsou použity hodnoty uvedené v kapitole B. Z toho pak výpočtem 

získáme následující ekvivalentní hodnoty:    LAeq (dB) 
Hala laminace – hluk 2 m před fasádou haly     60,0 

 
G. POPIS STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ODD ĚLUJÍCÍCH  
       ZDROJE HLUKU OD VENKOVNÍHO  PROSTORU. 
  

Všechny zdroje hluku jsou umístěny uvnitř výrobní haly a jsou tlumeny stavební konstrukcí 
haly.  

Doprava související s provozem areálu je ve výpočtu uvažována – pro výpočet je 
vycházeno z maximální dopravní zátěže.  

Referenční body pro výpočet hluku jsou stanoveny v místech chráněné zástavby, tedy 
v místě, které je možné již považovat za venkovní chráněný prostor a na hranici výrobního areálu 
(specifikace referenčních bodů v chráněné zástavbě je v tabulce v úvodu).  
    
         

H. ÚTLUM HLUKU STAVEBNÍ KONSTRUKCÍ . 
 

Všechny zdroje hluku jsou ve výrobní hale. Při uvažování min. útlumu konstrukcí haly 25 
dB bude hluk před halou (2 m od stěny haly) 60,0 dB. 
   

I. VÝPOČET ZATÍŽENÍ ÚZEMÍ HLUKEM P ŘENÁŠENÝM    
Z PROVOZOVNY DO VENKOVNÍHO PROSTORU : 
 

Pro výpočet zatížení území hlukem z provozu areálu laminovny bylo použito výpočtového 
programu HLUK+ verze 6.03. Výstupy z tohoto výpočtu jsou v příloze hlukové studie. 
Výpočet provedeme pro stav při plném provozu.  
 
 
 
 



Dokumentace záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.                                       ACO Tábor výroba nádrží z kompozitů 

Ing. Josef Charouzek, Pelhřimov   72 

Komentář k těmto výstupům: 
 

1.V příloze č. 1 je graficky zobrazeno umístění objektů, referenčních bodů a zdrojů hluku- denní 
doba.  

Zdroje hluku jsou číslovány  takto: 
P 1, P2….. – hluk pronikající do venkovního prostoru přes fasádu objektu 
Čísla ve čtverečku znamenají čísla objektů. 
Čísla v elipse znamenají referenční body ke kterým je výpočet proveden 
Výstupy  výpočtu jsou  pak v tabulce v příloze č. 2. 
 

2.Příloha č. 2 – grafický výstup počítačového programu – izofóny pro denní dobu  
Z tohoto výstupu je zřejmá hranice 50 dB, což je limit pro denní dobu v chráněném 
venkovním prostoru nebo chráněném venkovním prostoru staveb. Na této izofóně bude 
dodržen limit hluku pro chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb. 

            
3.   Komentář k příloze č. 3 – tabulkové vyjádření výstupů pro denní dobu  

V prvním sloupci tabulky je uvedeno číslo referenčního bodu, které je shodné s číslem 
uvedeným na grafické příloze č.1 v elipse. 
Ve sloupci průmysl jsou vypočtené hodnoty hluku z provozovny. 
Ve sloupci celkem jsou uvedeny vypočtené hodnoty hluku z provozovny zohledňující jak 
stacionární tak liniové zdroje hluku z areálu provozovny. 
V tabulce je pak rozlišeno v jaké výšce nad terénem je posouzení provedeno. Všechny 
referenční body jsou umístěny 2 m před fasádou posuzovaného objektu, nebo ve volném 
terénu dle označení.  

       
                   

J. POROVNÁNÍ VYPOČTENÝCH HODNOT S LIMITY  
PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ. 

 
V následující tabulce je provedeno srovnání vypočtených hodnot (celkové hodnoty tj. hluk 

z dopravy + hluk z provozovny) v jednotlivých referenčních bodech a tam, kde je možné 
referenčnímu bodu přiřadit hygienický limit pak i srovnání s tímto limitem. Výpočet je proveden 
pro  denní dobu. 

 
Celková hluková zátěž v území – příspěvek z provozu areálu laminovny včetně 

obslužné dopravy a hluku z provozu po státní silnici: 
Referenční 
bod číslo 

Vypočtená 
hodnota v dB(A) 

den    noc 

Limitní 
hodnota 
dB(A) 

den/noc 

Rozdíl proti 
limitu v dB(A)  

den     noc 

Poznámka 

1* 48,0 - 60/50 -12,0 - Dopravní hluk 
2* 40,0 - 60/50 -20,0 - Dopravní hluk 
3* 56,1 - 60/50 -3,9 - Dopravní hluk 

Pozn:* Tyto referenční body jsou umístěny u fasády obytných domů na okraji zástavby 
obce a považuji je za nejbližší chráněný venkovní prostor ve smyslu NV č. 272/2011 Sb. 
Kde je v poznámce uvedeno „Dopravní hluk“ tvoří základ hlukové zátěže dopravní hluk ze 
státní silnice.  
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Celková hluková zátěž z provozu laminovny bez dopravního hluku 
Referenční 
bod číslo 

Vypočtená 
hodnota v dB(A) 

den    noc 

Limitní 
hodnota 
dB(A) 

den/noc 

Rozdíl proti 
limitu v dB(A) 

den     noc 

Poznámka 

1* 38,6 - 50/40 -11,4 -  
2* 32,3 - 50/40 -17,7 -  
3* 37,2 - 50/40 -12,8 -  

 

K. POROVNÁNÍ VYPO ČTENÉHO ÚTLUMU        
S POŽADAVKY  NAŘÍZENÍ VLÁDY Č.  272/2011 Sb. 
 
K.1. Venkovní prostor : 
 

Z provedených výpočtů (viz tabulky v příloze) je zřejmé, že hlavní hlukovou zátěž 
v zastavěném území obce tvoří hlavně dopravní hluk z ulice Průmyslová. Příspěvek hluku z provozu 
v areálu ACO Industries Tábor s.r.o. je významný pouze v blízkém okolí haly. V okolí je 
průmyslová zóna města a působí zde celá řada dalších zdrojů hluku.  

Příspěvek z provozu a obslužné dopravy pro areál je nevýznamný a v zástavbě obce se 
významně neprojeví – zvýšení hlukové zátěže o cca 0,1 dB. 

  

L.  ZÁVĚR. 
  

Z provedeného posouzení je zřejmé, že řešení laminovny v areálu ACO Industries Tábor 
s.r.o. dle popsané varianty, která je předmětem posouzení EIA, včetně obslužné dopravy pro areál, 
při uvažování všech hluků zde působících, nebude mít výrazný negativní vliv na hlukovou zátěž 
v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb a neovlivní tyto hlukově 
nad hranici hygienického limitu. Hlavním zdrojem hluku v zástavbě obce je silniční doprava po ulici 
Průmyslová. Při výpočtu je vycházeno z minimální hodnoty útlumu stěnou haly 25 dB a je 
uvažováno s korekcí na odraz stěn +3 dB. 

Navržené a hlukovou studií posouzené řešení areálu laminovny ACO 
Industries Tábor s.r.o. bude vyhovovat požadavkům platných právních předpisů, 
pokud bude záměr realizován v místě a v rozsahu, který byl předmětem 
hlukového posouzení.  

 
V Pelhřimově  24. května 2014          
         Ing. Josef Charouzek 
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Mapa širších vztahů 

  
 
 
Katastrální mapa s vyznačením referenčních bodů 
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Příloha č.1 – zadání 
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Příloha č. 2 – izofóny pro denní dobu 

 

Příloha č. 3 – vypočítané hodnoty pro denní dobu 
Referenční 

bod č. 
Hluk z dopravy 

dB (A) 
Hluk 

z průmyslu 
dB (A) 

Hluk celkem 
dB (A) 

1 47,5 38,6 48,0 
2 39,2 32,3 40,0 
3 56,0 37,2 56,1 
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Příloha č. 6 
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1. Zadání rozptylové studie 
Tato rozptylová studie je zpracována jako součást dokumentace k oznámení záměru podle 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění. Může být rovněž 
podkladem pro vydání závazného stanoviska příslušného orgánu státní správy podle ustanovení § 11 
odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, tj. k umístění, stavbě či povolení provozu 
hodnoceného zdroje. 

Zadavatelem je  

ACO Industries Tábor s.r.o. 
Laminovna Sezimovo Ústí 
Průmyslová 1158 
Sezimovo Ústí II 
391 02 
IČ 26033976 

 

Oprávněný zástupce - investora:  

Ing. Jiří Haberle– zástupce pro jednání v dané věci 
℡ 602 791 140 
E- mail: jhaberle@aco.cz 

 

Původní studie z května t. r. uvažovala emise styrenu do volného ovzduší jako jedinou látku. 
Prokázala, že při navržených parametrech zdroje, tj. zejména výšky výdechu 20 m nebude v okolí 
s dostatečnou rezervou dosahována imisní koncentrace této látky 70 µg*m-3, tj. čichový práh podle 
Státního zdravotního ústavu Praha - SZÚ. Návrh splňoval požadavky platné legislativy, což 
potvrdilo ve svém stanovisku i MŽP ČR.  

Pro tuto látku není v současnosti platnými předpisy stanoven imisní limit. Legislativa pro tento 
typ zdroje nevyžaduje zpracování rozptylové studie! 

Některé místní orgány vznesly připomínky a s původním návrhem nesouhlasily. Za relevantní 
lze považovat názor, že nebyla použita nejlepší dostupná technologie. Investor vstřícně přistoupil 
k tomuto názoru a nad požadavky zákona navrhuje zásadní změnu technologie – zařazení 
katalytického spalování se zeolitovým koncentrátorem. 

Realizace záměru představuje instalaci technologie výroby válcových kompozitních nádrží 
o průměru 1,1 - 3 m a délky až 9 m a související stavební úpravy. Základní technologie výroby 
válcových kompozitních nádrží spočívá v navíjení skelné tkaniny nasycené polyesterovou pryskyřicí 
na kovové jádro (formu), které se po vytvrdnutí odstraní. Dna nádrží budou vyráběna v kryté kabině 
nanášením směsi pryskyřice s tvrdidlem a skelnými vlákny na formu speciální pistolí. Ostatní díly 
nerotačního tvaru budou vyráběny v samostatných kabinách stejnou technologií. Montáž nádrží bude 
prováděna ručním spojením - laminací vyrobených dílů pomocí pásů skelné tkaniny a pryskyřice 
s tvrdidlem nanášené pomocí štětců nebo válečků. Kontaminovaná vzdušina z jednotlivých výrob 
bude odsávána a vedena vzduchotechnickým potrubím na zeolitový koncentrátor a do spalovací 
jednotky. 

Aceton bude používán pouze na mytí stříkací pistole v množství cca 0,5 l*hod-1. Jeho výpary 
jsou rovněž odsávány přes jednotku termického spalování. K mytí forem se aceton nepoužívá – je 
použita PE separační vrstva.  
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Provoz bude jednosměnný, max. 250 dnů v roce. Denní výrobní kapacita bude 1 t výrobků, 
roční pak 250 t. 

Výrobní hala je umístěna na stavební parcele č. 2571 v k.ú Sezimovo Ústí. 

Veškeré prostory výrobní haly jsou centrálně odsávány. Znečištěný vzduch z výrobní haly je 
veden přes jednotku termického spalování. Jedná se o zeolitový rotační koncentrátor s katalytickou 
spalovací jednotkou. Kontaminovaný vzduch o průtoku 30 000 m3*h-1 při teplotě 20 °C je veden přes 
filtr  pro zachycení případných prachových částic do zeolitového koncentrátoru, který slouží ke 
snižování emisí VOC. Rotor je třeba pro jeho správnou funkci kontinuálně regenerovat desorpčním 
vzduchem. Kontaminovaný desorpční vzduch o celkovém průtoku 2 000 m3*h-1 při teplotě 43 °C je 
veden do regenerativního katalytického zařízení (RCO). Jeho rotor se kontinuálně otáčí, část jeho 
povrchu je vystavena protiproudému toku vzduchu o průtoku přibližně 2 000 m3*h-1 o teplotě 200 °C 
pro odstranění absorbovaných rozpouštědel. Tento desorpční vzduch je veden do katalytického 
regenerativního zařízení (RCO) pro likvidaci VOC. Zařízení RCO obsahuje dvě komory, které jsou 
provozovány v regenerativním režimu. Kontaminovaný vzduch prochází první komorou, která je 
horká díky předchozímu provozu. Teplota vzduchu se zvýší na 350 °C, kdy probíhá oxidační reakce 
VOC na katalyzátoru. Horký vzduch prochází druhým keramickým ložem a předává své teplo. Směr 
proudění se periodicky mění. Jestliže koncentrace VOC na vstupu není dostatečně vysoká a nevyvíjí 
se dostatečné množství tepla pro udržení oxidační teploty, potom elektrické topné těleso umístěné ve 
spalovací komoře dohřívá vzduch. Vyčištěná vzdušina je při garantované koncentraci TOC 20 
mg*Nm-3 odváděna komínem do ovzduší. Pro udržování konstantní teploty desorpčního vzduchu je 
nainstalován hořák, model Eclipse AH-MA spalující zemní plyn. Výkon hořáku 10 – 100 kW. 

Dalším uvažovaným tepelným zdrojem je jednotka pro ohřev přiváděného vzduchu náhradou 
za odváděnou vzdušinu k termickému spalování 30 000 m3*hod-1. K tomu je navržena 
vzduchotechnická jednotka KLG 350 Frivent osazená hořákem na zemní plyn Weishaupt WG 
30N/1-C,ZM,LN s plynulou regulací výkonu. Celkový instalovaný výkon bude 320 kW. 

V hale budou pro vytápění instalovány nové tmavé plynové zářiče -2 kusy KM 36-N-U-36-9 
příkon 2 x 36 kW, 6 kusů KM 45-N-U-45-12 příkon 6 x 45 kW. Jejich celkový příkon tedy bude 
342 kW. 

Veškeré tepelné zdroje (kromě elektrické jednotky pro udržení oxidační teploty na zeolitovém 
koncentrátoru) budou spalovat zemní plyn. Emise z těchto zdrojů jsou stanoveny podle v současnosti 
platných emisních limitů, skutečné emise budou výrazně nižší. Pro zdroje < 0,3 MW nejsou emisní 
limity stanoveny a použili jsme proto limity pro nejblíže vyšší kategorii. 

Studie tak uvažuje tyto látky: Styren, Oxidy dusíku a Oxid uhelnatý. Vzhledem 
k navrhovanému zařízení nebudou z technologie unikat pevné částice, či jen v zanedbatelné míře. Při 
spalování zemního plynu současná legislativa s úletem pevných částic neuvažuje. 

Investor chce předejít případným stížnostem okolních obyvatel a zadal předchozí posouzení a 
návrh potřebných reálných parametrů zařízení tak, aby za běžných meteorologických podmínek a 
provozu nedocházelo k překračování doporučené imisní koncentrace, a to za nejnepříznivějších 
meteorologických a zároveň provozních podmínek. V předchozí práci byly stanoveny nutné 
parametry tak, aby byly dodrženy předem stanovené podmínky. S těmito, dále uvedenými parametry 
pracuje předkládaná rozptylová studie. 

Pro styren zvlášť a ani pro TOC nejsou dnešní legislativou stanoveny žádné imisní limity. Pro 
styren je k dispozici pouze čichový práh jako Státním zdravotním ústavem doporučená koncentrace 
70 µg*m-3. Tato hodnota byla v připomínkovém řízení napadnuta jako vysoká a to bez jakéhokoli 
dalšího zdůvodnění, nebo doložení. Investor však i na tuto (ne zcela objektivní) připomínku 
přistupuje a od zpracovatele studie požaduje stanovit parametry zdroje tak, aby imisní koncentrace 
nepřesáhla hodnotu 30 µg*m-3. V této souvislosti je třeba připomenout, že navržené zařízení 
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termicky rozloží jak styren, tak i malé množství odsávaného acetonu. Dodavatel garantuje, že na 
výstupu koncentrace TOC nepřesáhne 20 mg*m-3. S touto hodnotou dále pracujeme ve studii. 

Základní vstupní (krajní) hodnoty zadané objednatelem: 

Umístění stavby a předpokládané situování výdechu a komínů tepelných jednotek. 

Emitované množství TOC            20 mg*m-3 

Množství odsávané vzdušiny             30 000 m3*h-1 

Teplota vypouštěné vzdušniny            20 °C 

Maximální výstupní rychlost na koruně komína         12 m*s-1 

Doporučená výška výdechu – komína           20 m 

Platná metodika a povolené programové vybavení neumožňuje přímé stanovení potřebných 
vstupních parametrů tak, aby imisní koncentrace vyhovovaly požadovaným výsledkům. Výpočet tak 
bylo třeba mnohokrát opakovat, abychom po konzultaci se zadavatelem dospěli k reálným vstupním 
hodnotám na jedné straně a vyhovujícím imisním koncentracím na straně druhé. 

2. Použitá metodika výpočtu 
Pro výpočet imisní zátěže znečišťujícími látkami emitovanými do ovzduší při provozu 

uvažovaného zdroje byla použita referenční metoda pro posuzování úrovně znečištění modelováním, 
a sice model SYMOS´97. Pro vlastní detailní výpočet byl použit oficiální program firmy IDEA-
ENVI s.r.o., v němž jsou již provedeny úpravy vyhovující požadavkům platné legislativy i 
metodickým pokynům MŽP. 

3. Vstupní údaje 
3.1. Umístění záměru 

Hodnocený zdroj, tj. laminovna, bude umístěn ve vlastním areálu zadavatele a budoucího 
provozovatele v Průmyslové ulici v Sezimově Ústí na okrese Tábor. Výrobní hala je umístěna na 
stavební parcele č. 2571 v k.ú Sezimovo Ústí. 

Vzájemné vztahy i charakteristika posuzovaného území jsou v dostatečném rozsahu zřejmé 
z grafických příloh této studie. 

3.2. Údaje o zdrojích 
Investor uvažuje o zřízení laminovací linky. Veškeré prostory výrobny budou odsávány přes 

odlučovač případných pevných částic, zeolitový koncentrátor a spalovací jednotku. Výstupní 
koncentrace TOC bude do 18 mg*m-3, garance výrobce, která byla použita pro výpočet, je 20 mg*m-

3. Pro odváděných 30 000 m3* h-1 bude vybudován nový komín. Výška tohoto výdechu je po dohodě 
s investorem uvažována 20 m nad okolním terénem. 

K ohřevu vzduchu, který nahradí odsávanou vzdušninu, je navržena vzduchotechnická 
jednotka KLG 350 Frivent osazená hořákem na zemní plyn Weishaupt WG 30N/1-C,ZM,LN 
s plynulou regulací výkonu. Celkový instalovaný výkon jednotky bude 320 kW.  

K udržování konstantní teploty desorpčního vzduchu je nainstalován hořák, model Eclipse AH-
MA spalující zemní plyn. Výkon hořáku 10 – 100 kW. 

V hale budou pro vytápění instalovány nové tmavé plynové zářiče -2 kusy KM 36-N-U-36-9 
příkon 2 x 36 kW, 6 kusů KM 45-N-U-45-12 příkon 6 x 45 kW. Jejich celkový příkon tedy bude 
342 kW. Jsou počítány jako jeden zdroj. 

Tyto tepelné zdroje mají samostatné výduchy o výšce 11 m. 
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Schéma rozmístění výdechů 

3.3. Meteorologické podklady 
Meteorologické situace, které jsou významným faktorem ovlivňujícím rozptyl znečišťujících 

látek, jsou klasifikovány podle rychlosti větru a stability přízemní vrstvy atmosféry. Tyto 
charakteristiky shrnuje větrná růžice zpracovaná Českým hydrometeorologickým ústavem, která 
udává četnost směrů větru ve výšce 10 m nad povrchem terénu.  

Větrná růžice byla zpracována ČHMÚ pro uvažovanou lokalitu. Rozepsanou růžici 
v tabulkové podobě poskytl zadavatel. 
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3.4. Popis referenčních bodů 
Pro potřeby výpočtu a zhodnocení situace na sledovaném území byla zvolena síť referenčních 

bodů v základní mapě (původního) měřítka 1:5 000, která má počátek v referenčním bodě č. 1. Krok 
sítě referenčních bodů byl zvolen 50 m ve směrech obou os a krok vnitřního výpočtu reliéfu terénu 
pak 25 m. Celá síť je tvořena 400 body, v nichž je imisní koncentrace vypočtena ve výšce 1,5 m nad 
terénem, tj. v dýchací zóně člověka. 

 

Referenční body 

3.5. Znečišťující látky a  příslušné imisní limity 
Při laminaci výrobků uniká ze zpracovávané pryskyřice část styrenu, která nezreaguje. Vzduch 

znečištěný styrrem a acetonem bude z pracovního prostředí odsáván a veden do výše popsaného 
zařízení. Jeho výrobce garantuje výstupní koncentraci 20 mg*m-3 TOC. Imisní limit pro styren, 
aceton ani TOC není platnou legislativou v současné době stanoven. Na základě veškerých 
připomínek stanovil investor pro zpracovatele studie požadavek, aby imisní koncentrace TOC 
v žádném bodě v okolí nepřekročila 30 µg*m-3. Tím budou splněny požadavky připomínkového 
řízení.  

Pro organické látky (CxHy) je v Acta hygienica…doporučena jako půlhodinovou maximální 
přípustná koncentrace 1000 µg*m-3.  Zákon ani prováděcí předpisy imisní limit neuvádějí. 

Tepelné zdroje budou emitovat oxidy dusíku – NOx a oxid uhelnatý CO. 

Pro – NOx je stanoven imisní limit pro ekosystémy ve výši 30 µg*m-3, jako roční koncentrace 
(zde se o ekosystémy nejedná).   Pro NO2 platí max. hodinová imisní koncentrace 200 µg*m-3 a 
roční 40 µg*m-3. 

CO má stanovenou imisní koncentraci jako osmihodinový průměr ve výši 10 000 µg*m-3. 
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3.6. Hodnocení úrovní zne čištění v p ředmětné lokalit ě 
Pozaďové zatížení okolí navrhované stavby sledovanou látkou - styrenem je prakticky nulové, 

či velice blízké nule. V blízkém okolí není žádný soustředěný zdroj styrenu. Ostatní látky jsou pro 
tento případ nedůležité. Pozaďové zatížení okolí navrhované stavby tak nevykazuje hodnoty, které 
by mohly být rozhodující pro závěry této studie. Pokud se podařilo zjistit, žádné měření koncentrací 
styrenu či TOC zde dosud nebylo provedeno a ani v mapách pětiletého klouzavého průměru 
koncentrací škodlivin, zveřejněných Ministerstvem životního prostředí, nejsou pro tyto látky 
uvedeny žádné hodnoty. 

Podle zjištění na místě samém nejsou v blízkém okolí žádné zdroje pachových látek 
emitujících obdobné pachy (styrén) a proto nedojde k jejich vzájemnému ovlivňování. 

 
4. Výsledky rozptylové studie 

Veškerá vstupní a výstupní data jsou k dispozici v elektronické podobě a byly zaslány 
zadavateli.  

Výpočtem nebyla v žádném ze 400 referenčních bodů v okolí zdroje zjištěna krátkodobá 
(hodinová) koncentrace TOC vyšší než požadovaná hodnota 30 µg*m-3 a to se značnou rezervou. 
Nejvyšší zjištěná koncentrace je 19,8 µg*m-3. Uvažujeme-li hygienickou službou (dříve) užívanou 
půlhodinovu nejvýše přípustnou koncentraci (NPK) CxHy 1000 µg*m-3, pak použijeme-li běžně 
používaný přepočet půlhodinové NPK na hodinový imisní limit by činil 800 µg*m-3. 
V nejzatíženějším bodě pak je tento limit čerpán <2,5 %. 
 

 

TOC – maximální hodinové koncentrace 

Č. ref. 
bodu 

Maximální 
koncentrace 

Třída 
stability 

Rychlost 
větru 

Směr 
větru 

1 3.995 3 1.5 43 
2 4.223 3 1.5 40 
3 4.659 3 1.5 37 
4 5.110 3 1.5 33 
5 5.418 3 1.5 30 
6 6.009 3 1.5 25 
7 6.618 3 1.5 21 
8 7.304 3 1.5 16 
9 8.020 3 1.5 10 

10 8.448 3 1.5 5 
11 8.772 3 1.5 359 
12 9.116 3 1.5 354 
13 8.975 3 1.5 349 
14 9.191 2 1.5 343 
15 9.085 2 1.5 338 
16 9.470 2 1.5 334 
17 9.786 2 1.5 329 
18 9.528 2 1.5 325 
19 9.380 2 1.5 322 
20 9.197 2 1.5 318 
21 4.070 3 1.5 46 
22 4.259 3 1.5 43 
23 4.657 3 1.5 40 



Dokumentace záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.                                       ACO Tábor výroba nádrží z kompozitů 

Ing. Josef Charouzek, Pelhřimov   85 

Č. ref. 
bodu 

Maximální 
koncentrace 

Třída 
stability 

Rychlost 
větru 

Směr 
větru 

24 5.145 3 1.5 36 
25 5.649 3 1.5 32 
26 6.187 3 1.5 28 
27 6.890 3 1.5 23 
28 7.590 3 1.5 17 
29 8.212 3 1.5 12 
30 8.774 3 1.5 6 
31 9.195 3 1.5 359 
32 9.589 3 1.5 353 
33 9.681 3 1.5 347 
34 9.697 3 1.5 342 
35 9.622 3 1.5 336 
36 9.545 2 1.5 331 
37 9.936 2 1.5 327 
38 9.915 2 1.5 323 
39 9.879 2 1.5 319 
40 9.670 2 1.5 315 
41 5.012 3 1.5 50 
42 4.788 3 1.5 47 
43 5.219 3 1.5 43 
44 5.663 3 1.5 39 
45 6.191 3 1.5 35 
46 6.744 3 1.5 30 
47 7.490 3 1.5 25 
48 8.400 3 1.5 19 
49 9.195 3 1.5 13 
50 9.741 3 1.5 6 
51 10.255 3 1.5 0 
52 10.629 3 1.5 353 
53 10.651 3 1.5 346 
54 10.653 3 1.5 340 
55 10.572 3 1.5 334 
56 10.323 3 1.5 329 
57 10.628 2 1.5 324 
58 10.546 2 1.5 319 
59 10.460 2 1.5 316 
60 10.307 2 1.5 312 
61 5.355 3 1.5 53 
62 5.501 3 1.5 50 
63 5.881 3 1.5 47 
64 6.365 3 1.5 43 
65 6.878 3 1.5 39 
66 7.457 3 1.5 34 
67 8.335 3 1.5 28 
68 9.438 3 1.5 22 
69 10.414 3 1.5 15 
70 11.124 3 1.5 7 
71 11.626 3 1.5 0 
72 11.784 3 1.5 352 
73 11.791 3 1.5 344 
74 11.834 3 1.5 337 
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Č. ref. 
bodu 

Maximální 
koncentrace 

Třída 
stability 

Rychlost 
větru 

Směr 
větru 

75 11.742 3 1.5 331 
76 11.597 3 1.5 325 
77 11.203 2 1.5 320 
78 11.186 2 1.5 316 
79 11.081 2 1.5 312 
80 10.873 2 1.5 309 
81 5.924 3 1.5 57 
82 5.984 3 1.5 54 
83 6.429 3 1.5 51 
84 6.981 3 1.5 47 
85 7.596 3 1.5 43 
86 8.423 4 1.5 38 
87 9.453 4 1.5 32 
88 10.394 4 1.5 25 
89 11.227 4 1.5 17 
90 11.944 4 1.5 9 
91 12.352 3 1.5 0 
92 12.330 3 1.5 351 
93 12.655 3 1.5 342 
94 12.776 3 1.5 334 
95 12.703 3 1.5 327 
96 12.445 3 1.5 321 
97 11.953 3 1.5 316 
98 11.701 2 1.5 312 
99 11.673 2 1.5 308 
100 11.405 2 1.5 305 
101 6.554 3 1.5 61 
102 6.508 3 1.5 59 
103 6.847 3 1.5 56 
104 7.406 4 1.5 52 
105 8.184 4 1.5 48 
106 9.184 4 1.5 43 
107 10.330 4 1.5 36 
108 11.328 4 1.5 29 
109 12.305 4 1.5 20 
110 13.222 4 1.5 10 
111 13.667 4 1.5 0 
112 13.583 4 1.5 349 
113 13.550 4 1.5 339 
114 13.351 3 1.5 330 
115 13.431 3 1.5 323 
116 13.219 3 1.5 316 
117 12.809 3 1.5 311 
118 12.211 2 1.5 307 
119 12.267 2 1.5 303 
120 12.022 2 1.5 300 
121 6.140 3 1.5 66 
122 6.523 3 1.5 64 
123 7.715 3 1.5 61 
124 8.446 3 1.5 58 
125 8.613 4 1.5 54 
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Č. ref. 
bodu 

Maximální 
koncentrace 

Třída 
stability 

Rychlost 
větru 

Směr 
větru 

126 9.627 4 1.5 48 
127 10.730 4 1.5 42 
128 11.677 4 1.5 34 
129 12.560 4 1.5 24 
130 13.459 4 1.5 13 
131 14.185 4 1.5 0 
132 14.658 4 1.5 347 
133 14.912 4 1.5 335 
134 14.883 4 1.5 325 
135 14.481 3 1.5 317 
136 14.241 3 1.5 310 
137 13.733 3 1.5 305 
138 13.027 3 1.5 301 
139 13.012 2 1.5 298 
140 12.689 2 1.5 295 
141 6.501 3 1.5 71 
142 6.529 3 1.5 69 
143 7.801 3 1.5 67 
144 8.754 4 1.5 64 
145 8.987 4 1.5 60 
146 9.889 4 1.5 56 
147 10.700 4 1.5 50 
148 11.270 4 1.5 41 
149 11.827 5 1.5 31 
150 13.376 5 1.5 16 
151 14.348 5 1.5 0 
152 14.414 5 1.5 343 
153 15.461 4 1.5 329 
154 16.390 4 1.5 318 
155 15.536 4 1.5 309 
156 15.025 3 1.5 303 
157 14.594 3 1.5 299 
158 13.837 3 1.5 295 
159 13.685 2 1.5 292 
160 13.380 2 1.5 290 
161 6.567 3 1.5 76 
162 6.777 4 1.5 75 
163 7.469 4 1.5 73 
164 8.328 4 1.5 71 
165 9.235 4 1.5 68 
166 10.059 4 1.5 64 
167 10.600 4 1.5 59 
168 11.673 5 1.5 52 
169 13.728 5 1.5 40 
170 15.447 5 1.5 23 
171 16.819 5 1.5 0 
172 17.560 5 1.5 337 
173 16.147 5 1.5 319 
174 16.670 4 1.5 308 
175 16.533 4 1.5 300 
176 15.519 3 1.5 295 
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Č. ref. 
bodu 

Maximální 
koncentrace 

Třída 
stability 

Rychlost 
větru 

Směr 
větru 

177 15.240 3 1.5 291 
178 14.480 3 1.5 288 
179 14.087 2 1.5 286 
180 13.890 2 1.5 284 
181 6.587 3 1.5 82 
182 6.897 4 1.5 81 
183 7.596 4 1.5 80 
184 8.460 4 1.5 78 
185 9.354 4 1.5 77 
186 10.075 4 1.5 74 
187 10.374 5 1.5 71 
188 12.789 5 1.5 65 
189 14.541 5 1.5 56 
190 12.815 5 1.5 37 
191 9.565 5 1.6 1 
192 16.075 5 1.5 324 
193 19.214 5 1.5 304 
194 16.317 4 1.5 294 
195 17.658 4 1.5 288 
196 16.516 3 1.5 284 
197 16.222 3 1.5 282 
198 15.241 3 1.5 280 
199 14.838 2 1.5 279 
200 14.435 2 1.5 278 
201 6.613 3 1.5 87 
202 6.956 4 1.5 87 
203 7.659 4 1.5 87 
204 8.525 4 1.5 86 
205 9.416 4 1.5 86 
206 10.041 4 1.5 85 
207 10.833 5 1.5 84 
208 13.151 5 1.5 83 
209 13.854 5 1.5 80 
210 3.709 5 2.1 71 
211 0.000 5 5 6 
212 4.796 5 2.1 289 
213 19.799 5 1.5 279 
214 17.131 5 1.5 276 
215 17.131 4 1.5 274 
216 16.211 4 1.5 273 
217 15.563 3 1.5 273 
218 14.774 3 1.5 272 
219 14.082 2 1.5 272 
220 13.706 2 1.5 271 
221 6.621 3 1.5 93 
222 6.933 4 1.5 93 
223 7.652 4 1.5 94 
224 8.512 4 1.5 95 
225 9.386 4 1.5 95 
226 10.047 4 1.5 97 
227 10.743 5 1.5 98 
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Č. ref. 
bodu 

Maximální 
koncentrace 

Třída 
stability 

Rychlost 
větru 

Směr 
větru 

228 13.096 5 1.5 101 
229 14.122 5 1.5 107 
230 5.906 5 1.8 122 
231 0.110 5 3.4 176 
232 7.362 5 1.8 235 
233 18.610 5 1.5 251 
234 16.577 5 1.5 257 
235 16.926 4 1.5 260 
236 16.212 4 1.5 262 
237 15.433 3 1.5 263 
238 14.654 3 1.5 264 
239 13.726 2 1.5 265 
240 13.569 2 1.5 265 
241 6.576 3 1.5 99 
242 6.859 4 1.5 100 
243 7.567 4 1.5 101 
244 8.418 4 1.5 102 
245 9.314 4 1.5 105 
246 10.069 4 1.5 107 
247 10.323 4 1.5 112 
248 12.534 5 1.5 118 
249 14.416 5 1.5 128 
250 14.751 5 1.5 147 
251 14.133 5 1.5 178 
252 16.963 5 1.5 209 
253 17.455 5 1.5 229 
254 14.982 5 1.5 240 
255 16.533 4 1.5 247 
256 15.478 4 1.5 251 
257 14.869 3 1.5 254 
258 14.137 3 1.5 256 
259 13.127 2 1.5 258 
260 13.054 2 1.5 259 
261 6.551 3 1.5 104 
262 6.723 4 1.5 106 
263 7.391 4 1.5 108 
264 8.267 4 1.5 110 
265 9.173 4 1.5 113 
266 10.037 4 1.5 117 
267 10.652 4 1.5 123 
268 11.191 5 1.5 130 
269 13.272 5 1.5 142 
270 14.804 5 1.5 158 
271 16.191 5 1.5 178 
272 16.089 5 1.5 199 
273 15.030 5 1.5 216 
274 15.486 4 1.5 227 
275 15.995 4 1.5 235 
276 14.905 3 1.5 241 
277 14.491 3 1.5 245 
278 13.637 3 1.5 248 
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Č. ref. 
bodu 

Maximální 
koncentrace 

Třída 
stability 

Rychlost 
větru 

Směr 
větru 

279 12.928 2 1.5 251 
280 12.735 2 1.5 253 
281 6.472 3 1.5 109 
282 6.669 3 1.5 111 
283 7.182 4 1.5 114 
284 7.998 4 1.5 117 
285 8.876 4 1.5 120 
286 9.809 4 1.5 125 
287 10.662 4 1.5 131 
288 11.366 4 1.5 140 
289 11.924 4 1.5 150 
290 12.521 5 1.5 163 
291 13.366 5 1.5 179 
292 14.148 4 1.5 194 
293 14.936 4 1.5 207 
294 15.186 4 1.5 218 
295 14.811 4 1.5 227 
296 14.470 3 1.5 233 
297 13.886 3 1.5 238 
298 13.144 3 1.5 242 
299 12.589 2 1.5 245 
300 12.435 2 1.5 247 
301 6.382 3 1.5 114 
302 6.564 3 1.5 116 
303 6.914 3 1.5 119 
304 7.665 4 1.5 123 
305 8.508 4 1.5 127 
306 9.406 4 1.5 132 
307 10.316 4 1.5 138 
308 11.237 4 1.5 146 
309 12.095 4 1.5 156 
310 12.976 4 1.5 167 
311 13.878 4 1.5 179 
312 14.268 4 1.5 191 
313 14.400 4 1.5 202 
314 14.118 4 1.5 212 
315 13.798 3 1.5 220 
316 13.740 3 1.5 226 
317 13.153 3 1.5 231 
318 12.388 3 1.5 235 
319 12.145 2 1.5 239 
320 11.964 2 1.5 242 
321 6.243 3 1.5 119 
322 6.475 3 1.5 121 
323 6.811 3 1.5 124 
324 7.350 3 1.5 128 
325 8.025 4 1.5 132 
326 8.834 4 1.5 138 
327 9.710 4 1.5 144 
328 10.598 4 1.5 151 
329 11.438 4 1.5 159 
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Č. ref. 
bodu 

Maximální 
koncentrace 

Třída 
stability 

Rychlost 
větru 

Směr 
větru 

330 12.273 4 1.5 169 
331 12.981 4 1.5 179 
332 13.184 4 1.5 189 
333 13.097 4 1.5 198 
334 13.219 3 1.5 207 
335 13.227 3 1.5 214 
336 12.957 3 1.5 221 
337 12.354 3 1.5 226 
338 11.754 2 1.5 230 
339 11.690 2 1.5 234 
340 11.545 2 1.5 237 
341 6.106 3 1.5 123 
342 6.321 3 1.5 126 
343 6.687 3 1.5 129 
344 7.186 3 1.5 133 
345 7.756 3 1.5 137 
346 8.341 3 1.5 142 
347 8.987 4 1.5 148 
348 9.734 4 1.5 155 
349 10.473 4 1.5 162 
350 11.121 4 1.5 170 
351 11.866 3 1.5 179 
352 12.167 3 1.5 187 
353 12.441 3 1.5 196 
354 12.545 3 1.5 203 
355 12.466 3 1.5 210 
356 12.196 3 1.5 216 
357 11.595 3 1.5 221 
358 11.318 2 1.5 226 
359 11.174 2 1.5 229 
360 11.025 2 1.5 233 
361 6.130 3 1.5 127 
362 6.257 3 1.5 130 
363 6.642 3 1.5 133 
364 7.143 3 1.5 137 
365 7.626 3 1.5 141 
366 8.205 3 1.5 146 
367 8.903 3 1.5 151 
368 9.567 3 1.5 158 
369 10.256 3 1.5 164 
370 10.915 3 1.5 172 
371 11.461 3 1.5 179 
372 11.533 3 1.5 186 
373 11.688 3 1.5 194 
374 11.700 3 1.5 200 
375 11.573 3 1.5 207 
376 11.336 3 1.5 212 
377 11.079 2 1.5 217 
378 10.878 2 1.5 222 
379 10.772 2 1.5 225 
380 10.577 2 1.5 229 
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Č. ref. 
bodu 

Maximální 
koncentrace 

Třída 
stability 

Rychlost 
větru 

Směr 
větru 

381 5.947 3 1.5 130 
382 6.190 3 1.5 133 
383 6.523 3 1.5 136 
384 7.036 3 1.5 140 
385 7.397 3 1.5 144 
386 7.962 3 1.5 149 
387 8.719 3 1.5 154 
388 9.338 3 1.5 160 
389 9.952 3 1.5 166 
390 10.507 3 1.5 172 
391 10.833 3 1.5 179 
392 10.753 3 1.5 186 
393 10.889 3 1.5 192 
394 10.870 3 1.5 198 
395 10.739 3 1.5 204 
396 10.798 2 1.5 209 
397 10.693 2 1.5 214 
398 10.550 2 1.5 218 
399 10.339 2 1.5 222 
400 10.103 2 1.5 225 

     
max 19.799    

(Denní a roční koncentrace jsou řádově nižší. Vzhledem k tomu, že maximální denní ani roční limit 
není ani doporučen, výsledky zde neuvádíme, jsou však k dispozici v elektronické podobě.) 

 

Izokómy pro TOC hodinová maxima 
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NO2 – maximální hodinové koncentrace 

 

Č. ref. bodu 
Maximální 
koncentrace 

Třída 
stability 

Rychlost 
větru 

Směr 
větru 

1 0.093 3 1.5 44 
2 0.098 3 1.5 41 
3 0.107 3 1.5 38 
4 0.118 3 1.5 35 
5 0.125 3 1.5 31 
6 0.140 2 1.7 27 
7 0.160 2 1.7 23 
8 0.184 2 1.7 18 
9 0.210 2 1.6 13 

10 0.225 2 1.6 8 
11 0.244 1 2 3 
12 0.271 1 2 357 
13 0.272 1 2 352 
14 0.298 1 1.9 347 
15 0.297 1 1.9 342 
16 0.323 1 1.8 337 
17 0.344 1 1.7 332 
18 0.342 1 1.6 328 
19 0.344 1 1.5 324 
20 0.349 1 1.5 321 
21 0.095 3 1.5 47 
22 0.099 3 1.5 44 
23 0.107 3 1.5 41 
24 0.117 3 1.5 37 
25 0.128 3 1.5 34 
26 0.140 3 1.5 29 
27 0.161 2 1.8 25 
28 0.183 2 1.8 20 
29 0.204 2 1.8 14 
30 0.224 2 1.8 9 
31 0.242 2 1.8 3 
32 0.262 1 2 357 
33 0.277 1 2 351 
34 0.291 1 2 345 
35 0.307 1 2 340 
36 0.319 1 1.9 335 
37 0.345 1 1.8 330 
38 0.352 1 1.7 326 
39 0.361 1 1.6 322 
40 0.367 1 1.5 318 
41 0.116 3 1.5 50 
42 0.110 3 1.5 47 
43 0.119 3 1.5 44 
44 0.129 3 1.5 41 
45 0.139 3 1.5 37 
46 0.152 2 1.9 32 
47 0.173 2 1.9 27 
48 0.203 2 1.9 22 
49 0.228 2 1.9 16 
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Č. ref. bodu 
Maximální 
koncentrace 

Třída 
stability 

Rychlost 
větru 

Směr 
větru 

50 0.248 2 1.9 10 
51 0.268 2 1.8 3 
52 0.285 1 2 357 
53 0.296 1 2 350 
54 0.314 1 2 344 
55 0.331 1 2 338 
56 0.344 1 2 332 
57 0.372 1 1.8 327 
58 0.380 1 1.8 323 
59 0.386 1 1.7 319 
60 0.392 1 1.6 315 
61 0.123 2 1.7 54 
62 0.125 3 1.5 51 
63 0.133 3 1.5 48 
64 0.144 3 1.5 44 
65 0.155 2 1.9 40 
66 0.171 2 2 36 
67 0.195 2 2 30 
68 0.229 2 2 25 
69 0.261 2 2 18 
70 0.285 2 2 11 
71 0.305 2 2 4 
72 0.313 2 2 356 
73 0.325 1 2 349 
74 0.348 1 2 342 
75 0.368 1 2 335 
76 0.394 1 2 329 
77 0.403 1 1.9 324 
78 0.410 1 1.8 319 
79 0.416 1 1.7 315 
80 0.418 1 1.6 312 
81 0.139 2 1.6 57 
82 0.136 2 1.8 55 
83 0.145 2 1.9 52 
84 0.158 2 1.9 48 
85 0.174 2 2 44 
86 0.195 2 2 40 
87 0.226 2 2.1 34 
88 0.253 2 2.1 28 
89 0.277 2 2.2 21 
90 0.305 2 2.2 13 
91 0.321 2 2.2 4 
92 0.326 2 2.2 356 
93 0.341 2 2.1 347 
94 0.359 1 2 339 
95 0.388 1 2 332 
96 0.410 1 2 326 
97 0.426 1 2 320 
98 0.435 1 1.9 315 
99 0.445 1 1.7 311 
100 0.449 1 1.6 308 
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Č. ref. bodu 
Maximální 
koncentrace 

Třída 
stability 

Rychlost 
větru 

Směr 
větru 

101 0.159 2 1.6 61 
102 0.151 2 1.8 59 
103 0.156 2 1.9 56 
104 0.168 2 2 53 
105 0.181 2 2.1 49 
106 0.204 2 2.1 44 
107 0.232 2 2.2 39 
108 0.254 2 2.3 32 
109 0.280 2 2.4 24 
110 0.310 2 2.4 15 
111 0.330 2 2.4 5 
112 0.336 2 2.5 355 
113 0.357 2 2.4 345 
114 0.373 2 2.3 336 
115 0.390 1 2 328 
116 0.421 1 2 321 
117 0.444 1 2 315 
118 0.456 1 2 311 
119 0.470 1 1.8 307 
120 0.478 1 1.6 303 
121 0.141 2 1.8 66 
122 0.148 2 1.9 64 
123 0.182 2 1.9 61 
124 0.201 2 2 58 
125 0.180 3 1.8 54 
126 0.199 2 2.3 50 
127 0.220 2 2.4 44 
128 0.239 2 2.6 37 
129 0.261 2 2.8 29 
130 0.290 2 2.8 18 
131 0.319 2 2.9 7 
132 0.348 2 2.8 354 
133 0.377 2 2.7 342 
134 0.410 2 2.5 332 
135 0.423 2 2.3 323 
136 0.462 1 2 316 
137 0.492 1 2 310 
138 0.507 1 2 305 
139 0.507 1 1.8 301 
140 0.509 1 1.6 298 
141 0.151 2 1.8 71 
142 0.147 3 1.6 69 
143 0.182 2 2 67 
144 0.202 2 2.1 64 
145 0.183 3 2 61 
146 0.196 3 2.1 56 
147 0.211 3 2.4 51 
148 0.226 3 2.6 44 
149 0.242 3 2.9 35 
150 0.261 3 3 23 
151 0.290 3 3.2 8 
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Č. ref. bodu 
Maximální 
koncentrace 

Třída 
stability 

Rychlost 
větru 

Směr 
větru 

152 0.348 2 3.4 353 
153 0.395 2 3.2 338 
154 0.452 2 2.9 326 
155 0.463 2 2.5 316 
156 0.502 1 2 309 
157 0.538 1 2 303 
158 0.550 1 2 299 
159 0.548 1 1.8 295 
160 0.541 1 1.6 293 
161 0.152 2 1.8 76 
162 0.153 3 1.6 74 
163 0.160 3 1.7 72 
164 0.172 3 1.9 70 
165 0.185 3 2.1 68 
166 0.198 3 2.3 64 
167 0.213 4 2.1 60 
168 0.228 4 2.4 53 
169 0.240 4 2.8 44 
170 0.260 5 1.9 30 
171 0.280 5 2.2 12 
172 0.314 4 3.6 350 
173 0.386 2 4 331 
174 0.469 2 3.4 317 
175 0.494 2 2.8 307 
176 0.517 1 2 300 
177 0.559 1 2 295 
178 0.567 1 2 292 
179 0.569 1 1.8 289 
180 0.564 1 1.7 287 
181 0.153 2 1.9 81 
182 0.154 3 1.7 80 
183 0.161 3 1.8 79 
184 0.173 3 1.9 77 
185 0.186 3 2.2 76 
186 0.201 4 1.9 73 
187 0.217 4 2.2 70 
188 0.229 4 2.7 65 
189 0.251 5 1.9 57 
190 0.258 5 2.7 44 
191 0.247 5 3.8 19 
192 0.288 5 4 344 
193 0.384 2 5 318 
194 0.491 2 3.8 303 
195 0.520 2 3 294 
196 0.529 1 2 289 
197 0.584 1 2 286 
198 0.593 1 2 284 
199 0.594 1 1.8 282 
200 0.591 1 1.6 280 
201 0.153 2 1.9 86 
202 0.155 3 1.7 86 
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Č. ref. bodu 
Maximální 
koncentrace 

Třída 
stability 

Rychlost 
větru 

Směr 
větru 

203 0.162 3 1.8 85 
204 0.175 3 2 85 
205 0.188 3 2.2 84 
206 0.203 4 2 83 
207 0.220 4 2.4 82 
208 0.236 5 1.6 79 
209 0.257 5 2.3 76 
210 0.230 5 4 68 
211 0.054 5 5 33 
212 0.080 5 5 321 
213 0.322 5 4.2 292 
214 0.431 2 4.4 283 
215 0.478 2 3.2 279 
216 0.486 2 2.6 277 
217 0.546 1 2 276 
218 0.569 1 2 275 
219 0.569 1 1.8 274 
220 0.561 1 1.7 274 
221 0.153 2 1.9 92 
222 0.155 3 1.7 92 
223 0.163 3 1.8 92 
224 0.175 3 2 92 
225 0.190 3 2.2 93 
226 0.205 4 2 93 
227 0.223 4 2.3 94 
228 0.240 5 1.6 95 
229 0.264 5 2.3 98 
230 0.243 5 4.2 104 
231 0.051 5 5 127 
232 0.028 4 15 242 
233 0.267 5 4.4 255 
234 0.337 3 4.2 261 
235 0.428 2 3.4 263 
236 0.459 2 2.6 264 
237 0.495 1 2 266 
238 0.534 1 2 266 
239 0.538 1 1.9 267 
240 0.541 1 1.7 267 
241 0.154 2 1.9 97 
242 0.155 3 1.7 98 
243 0.163 3 1.8 99 
244 0.176 3 2 100 
245 0.190 3 2.2 101 
246 0.206 3 2.5 104 
247 0.224 4 2.3 106 
248 0.244 4 2.8 111 
249 0.265 5 2 118 
250 0.281 5 3 131 
251 0.257 5 4.4 158 
252 0.242 5 4.6 197 
253 0.294 5 3 226 
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Č. ref. bodu 
Maximální 
koncentrace 

Třída 
stability 

Rychlost 
větru 

Směr 
větru 

254 0.314 4 3.4 240 
255 0.401 2 3.2 248 
256 0.426 2 2.6 252 
257 0.447 1 2 255 
258 0.482 1 2 257 
259 0.496 1 2 259 
260 0.499 1 1.8 260 
261 0.154 2 1.8 102 
262 0.155 3 1.6 103 
263 0.163 3 1.8 105 
264 0.176 3 1.9 107 
265 0.190 3 2.1 110 
266 0.207 3 2.3 113 
267 0.225 3 2.6 117 
268 0.244 3 3 124 
269 0.265 4 3 133 
270 0.280 4 3.6 147 
271 0.296 5 2.4 166 
272 0.297 5 2.4 190 
273 0.298 4 3.4 211 
274 0.332 2 3.4 226 
275 0.398 2 2.9 235 
276 0.410 2 2.4 241 
277 0.443 1 2 246 
278 0.474 1 2 249 
279 0.482 1 1.9 252 
280 0.486 1 1.7 254 
281 0.154 2 1.8 107 
282 0.155 2 1.9 109 
283 0.162 3 1.7 111 
284 0.174 3 1.9 114 
285 0.190 3 2 117 
286 0.206 3 2.2 121 
287 0.225 3 2.4 126 
288 0.246 3 2.7 133 
289 0.267 3 3 143 
290 0.288 3 3.2 155 
291 0.305 3 3.4 170 
292 0.308 3 3.4 187 
293 0.325 2 3.4 203 
294 0.352 2 3 216 
295 0.386 2 2.6 225 
296 0.399 2 2.3 232 
297 0.429 1 2 238 
298 0.453 1 2 242 
299 0.467 1 1.9 245 
300 0.466 1 1.7 248 
301 0.154 2 1.7 112 
302 0.155 2 1.9 114 
303 0.161 2 2 117 
304 0.174 2 2.1 120 
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Č. ref. bodu 
Maximální 
koncentrace 

Třída 
stability 

Rychlost 
větru 

Směr 
větru 

305 0.189 2 2.2 123 
306 0.207 2 2.4 128 
307 0.225 2 2.6 134 
308 0.247 2 2.7 141 
309 0.270 2 2.9 149 
310 0.296 2 3 160 
311 0.321 2 3 172 
312 0.330 2 3 185 
313 0.344 2 2.8 198 
314 0.358 2 2.6 209 
315 0.370 2 2.4 218 
316 0.382 1 2 225 
317 0.409 1 2 231 
318 0.426 1 2 235 
319 0.439 1 1.9 239 
320 0.444 1 1.7 242 
321 0.152 2 1.7 117 
322 0.155 2 1.8 119 
323 0.161 2 1.9 122 
324 0.175 2 2 125 
325 0.190 2 2.1 129 
326 0.207 2 2.2 134 
327 0.226 2 2.3 139 
328 0.248 2 2.4 146 
329 0.271 2 2.5 154 
330 0.295 2 2.6 163 
331 0.323 2 2.6 174 
332 0.334 2 2.5 184 
333 0.343 2 2.4 195 
334 0.354 2 2.3 204 
335 0.361 2 2.1 212 
336 0.387 1 2 219 
337 0.400 1 2 225 
338 0.411 1 2 230 
339 0.420 1 1.8 234 
340 0.427 1 1.7 237 
341 0.152 2 1.7 121 
342 0.154 2 1.7 123 
343 0.161 2 1.8 126 
344 0.174 2 1.9 130 
345 0.189 2 2 134 
346 0.204 2 2.1 139 
347 0.224 2 2.1 144 
348 0.244 2 2.2 150 
349 0.267 2 2.3 158 
350 0.291 2 2.3 166 
351 0.315 2 2.3 175 
352 0.325 2 2.2 183 
353 0.335 2 2.1 192 
354 0.341 2 2 200 
355 0.362 1 2 208 
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Č. ref. bodu 
Maximální 
koncentrace 

Třída 
stability 

Rychlost 
větru 

Směr 
větru 

356 0.383 1 2 214 
357 0.390 1 2 220 
358 0.398 1 1.9 225 
359 0.405 1 1.8 229 
360 0.410 1 1.6 232 
361 0.160 2 1.5 124 
362 0.158 2 1.7 127 
363 0.165 2 1.7 130 
364 0.179 2 1.8 134 
365 0.190 2 1.9 138 
366 0.206 2 1.9 143 
367 0.229 2 2 148 
368 0.249 2 2 154 
369 0.270 2 2 160 
370 0.293 2 2 168 
371 0.311 2 2 175 
372 0.315 2 2 183 
373 0.324 1 2 191 
374 0.344 1 2 198 
375 0.359 1 2 205 
376 0.376 1 2 211 
377 0.381 1 1.9 216 
378 0.383 1 1.8 221 
379 0.390 1 1.7 225 
380 0.394 1 1.6 228 
381 0.159 2 1.5 128 
382 0.161 2 1.6 131 
383 0.168 2 1.6 134 
384 0.181 2 1.7 137 
385 0.189 2 1.7 141 
386 0.206 2 1.8 146 
387 0.232 2 1.8 151 
388 0.249 2 1.8 156 
389 0.270 2 1.8 163 
390 0.297 1 2 169 
391 0.313 1 2 176 
392 0.309 1 2 183 
393 0.324 1 2 189 
394 0.341 1 2 196 
395 0.355 1 2 202 
396 0.365 1 1.9 207 
397 0.367 1 1.8 213 
398 0.373 1 1.7 217 
399 0.377 1 1.6 221 
400 0.379 1 1.5 225 

     
max 0.594    

Imisní. limit 200    
 

V nejzatíženějším bodě vyčerpají všechny uvažované tepelné zdroje 0,3 % imisního limitu pro hodinovou imisní 
koncentraci NO2. 
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Izokómy pro NO2 hodinová maxima 

 

 

 

NO2 – roční koncentrace 
Č. ref. 
bodu 

Průměrná 
koncentrace 

1 0.000 282 
2 0.000 322 
3 0.000 379 
4 0.000 449 
5 0.000 515 
6 0.000 611 
7 0.000 725 
8 0.000 857 
9 0.001 002 

10 0.001 090 
11 0.001 123 
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Č. ref. 
bodu 

Průměrná 
koncentrace 

12 0.001 111 
13 0.001 045 
14 0.001 001 
15 0.000 921 
16 0.000 863 
17 0.000 801 
18 0.000 723 
19 0.000 659 
20 0.000 608 
21 0.000 275 
22 0.000 312 
23 0.000 368 
24 0.000 440 
25 0.000 523 
26 0.000 623 
27 0.000 750 
28 0.000 893 
29 0.001 043 
30 0.001 168 
31 0.001 214 
32 0.001 204 
33 0.001 146 
34 0.001 076 
35 0.000 997 
36 0.000 914 
37 0.000 843 
38 0.000 766 
39 0.000 703 
40 0.000 651 
41 0.000 309 
42 0.000 328 
43 0.000 387 
44 0.000 461 
45 0.000 551 
46 0.000 660 
47 0.000 801 
48 0.000 981 
49 0.001 169 
50 0.001 324 
51 0.001 395 
52 0.001 369 
53 0.001 282 
54 0.001 194 
55 0.001 096 
56 0.000 995 
57 0.000 912 
58 0.000 826 
59 0.000 759 
60 0.000 702 
61 0.000 311 
62 0.000 346 
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Č. ref. 
bodu 

Průměrná 
koncentrace 

63 0.000 404 
64 0.000 482 
65 0.000 580 
66 0.000 701 
67 0.000 868 
68 0.001 088 
69 0.001 328 
70 0.001 544 
71 0.001 637 
72 0.001 567 
73 0.001 456 
74 0.001 342 
75 0.001 217 
76 0.001 101 
77 0.000 984 
78 0.000 896 
79 0.000 823 
80 0.000 758 
81 0.000 325 
82 0.000 354 
83 0.000 410 
84 0.000 490 
85 0.000 598 
86 0.000 744 
87 0.000 944 
88 0.001 173 
89 0.001 434 
90 0.001 719 
91 0.001 841 
92 0.001 734 
93 0.001 618 
94 0.001 476 
95 0.001 322 
96 0.001 179 
97 0.001 065 
98 0.000 976 
99 0.000 894 
100 0.000 817 
101 0.000 345 
102 0.000 367 
103 0.000 414 
104 0.000 484 
105 0.000 582 
106 0.000 734 
107 0.000 940 
108 0.001 181 
109 0.001 481 
110 0.001 833 
111 0.002 024 
112 0.001 897 
113 0.001 757 
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Č. ref. 
bodu 

Průměrná 
koncentrace 

114 0.001 587 
115 0.001 411 
116 0.001 269 
117 0.001 167 
118 0.001 068 
119 0.000 974 
120 0.000 879 
121 0.000 323 
122 0.000 363 
123 0.000 440 
124 0.000 515 
125 0.000 554 
126 0.000 681 
127 0.000 868 
128 0.001 110 
129 0.001 422 
130 0.001 813 
131 0.002 118 
132 0.002 058 
133 0.001 893 
134 0.001 724 
135 0.001 544 
136 0.001 421 
137 0.001 303 
138 0.001 180 
139 0.001 054 
140 0.000 941 
141 0.000 330 
142 0.000 356 
143 0.000 437 
144 0.000 510 
145 0.000 538 
146 0.000 632 
147 0.000 769 
148 0.000 978 
149 0.001 266 
150 0.001 642 
151 0.002 052 
152 0.002 115 
153 0.001 950 
154 0.001 842 
155 0.001 720 
156 0.001 600 
157 0.001 449 
158 0.001 286 
159 0.001 133 
160 0.000 995 
161 0.000 323 
162 0.000 354 
163 0.000 396 
164 0.000 454 
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Č. ref. 
bodu 

Průměrná 
koncentrace 

165 0.000 524 
166 0.000 607 
167 0.000 708 
168 0.000 842 
169 0.001 051 
170 0.001 339 
171 0.001 717 
172 0.001 840 
173 0.001 789 
174 0.001 934 
175 0.001 951 
176 0.001 800 
177 0.001 593 
178 0.001 384 
179 0.001 200 
180 0.001 041 
181 0.000 313 
182 0.000 342 
183 0.000 381 
184 0.000 436 
185 0.000 501 
186 0.000 578 
187 0.000 662 
188 0.000 742 
189 0.000 791 
190 0.000 813 
191 0.000 902 
192 0.001 071 
193 0.001 627 
194 0.002 238 
195 0.002 261 
196 0.002 004 
197 0.001 720 
198 0.001 462 
199 0.001 249 
200 0.001 072 
201 0.000 300 
202 0.000 326 
203 0.000 363 
204 0.000 412 
205 0.000 471 
206 0.000 537 
207 0.000 606 
208 0.000 655 
209 0.000 618 
210 0.000 351 
211 0.000 079 
212 0.000 170 
213 0.001 793 
214 0.002 592 
215 0.002 399 
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Č. ref. 
bodu 

Průměrná 
koncentrace 

216 0.002 047 
217 0.001 720 
218 0.001 449 
219 0.001 231 
220 0.001 055 
221 0.000 287 
222 0.000 312 
223 0.000 345 
224 0.000 392 
225 0.000 445 
226 0.000 506 
227 0.000 568 
228 0.000 615 
229 0.000 586 
230 0.000 343 
231 0.000 049 
232 0.000 041 
233 0.001 284 
234 0.002 123 
235 0.002 140 
236 0.001 902 
237 0.001 630 
238 0.001 392 
239 0.001 193 
240 0.001 029 
241 0.000 286 
242 0.000 313 
243 0.000 351 
244 0.000 405 
245 0.000 474 
246 0.000 563 
247 0.000 678 
248 0.000 820 
249 0.000 964 
250 0.001 008 
251 0.000 657 
252 0.000 439 
253 0.001 024 
254 0.001 531 
255 0.001 741 
256 0.001 625 
257 0.001 442 
258 0.001 262 
259 0.001 099 
260 0.000 962 
261 0.000 306 
262 0.000 342 
263 0.000 393 
264 0.000 467 
265 0.000 563 
266 0.000 689 
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Č. ref. 
bodu 

Průměrná 
koncentrace 

267 0.000 858 
268 0.001 079 
269 0.001 354 
270 0.001 539 
271 0.001 325 
272 0.001 095 
273 0.001 256 
274 0.001 379 
275 0.001 464 
276 0.001 389 
277 0.001 276 
278 0.001 145 
279 0.001 014 
280 0.000 900 
281 0.000 340 
282 0.000 385 
283 0.000 446 
284 0.000 534 
285 0.000 647 
286 0.000 796 
287 0.000 992 
288 0.001 247 
289 0.001 517 
290 0.001 593 
291 0.001 495 
292 0.001 321 
293 0.001 319 
294 0.001 324 
295 0.001 296 
296 0.001 219 
297 0.001 122 
298 0.001 023 
299 0.000 926 
300 0.000 830 
301 0.000 374 
302 0.000 423 
303 0.000 491 
304 0.000 587 
305 0.000 709 
306 0.000 866 
307 0.001 066 
308 0.001 295 
309 0.001 452 
310 0.001 478 
311 0.001 431 
312 0.001 304 
313 0.001 256 
314 0.001 228 
315 0.001 168 
316 0.001 088 
317 0.000 994 
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Č. ref. 
bodu 

Průměrná 
koncentrace 

318 0.000 910 
319 0.000 833 
320 0.000 758 
321 0.000 401 
322 0.000 454 
323 0.000 525 
324 0.000 623 
325 0.000 746 
326 0.000 899 
327 0.001 076 
328 0.001 231 
329 0.001 307 
330 0.001 323 
331 0.001 296 
332 0.001 202 
333 0.001 146 
334 0.001 111 
335 0.001 057 
336 0.000 988 
337 0.000 902 
338 0.000 823 
339 0.000 755 
340 0.000 691 
341 0.000 421 
342 0.000 475 
343 0.000 546 
344 0.000 643 
345 0.000 760 
346 0.000 896 
347 0.001 028 
348 0.001 116 
349 0.001 159 
350 0.001 170 
351 0.001 150 
352 0.001 080 
353 0.001 027 
354 0.000 993 
355 0.000 949 
356 0.000 893 
357 0.000 820 
358 0.000 752 
359 0.000 690 
360 0.000 635 
361 0.000 447 
362 0.000 495 
363 0.000 566 
364 0.000 659 
365 0.000 760 
366 0.000 868 
367 0.000 964 
368 0.001 017 
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Č. ref. 
bodu 

Průměrná 
koncentrace 

369 0.001 046 
370 0.001 053 
371 0.001 027 
372 0.000 962 
373 0.000 915 
374 0.000 884 
375 0.000 849 
376 0.000 805 
377 0.000 746 
378 0.000 689 
379 0.000 635 
380 0.000 586 
381 0.000 454 
382 0.000 507 
383 0.000 575 
384 0.000 661 
385 0.000 739 
386 0.000 815 
387 0.000 885 
388 0.000 920 
389 0.000 941 
390 0.000 945 
391 0.000 915 
392 0.000 856 
393 0.000 816 
394 0.000 788 
395 0.000 760 
396 0.000 725 
397 0.000 678 
398 0.000 632 
399 0.000 586 
400 0.000 542 

  
max 0.002 592 
limit 40 

 

Roční imisní limit NO2 je vyčerpán z 0,0065 % 
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Izokómy pro roční koncentrace NO2  

 

 

CO – 8 hod. koncentrace 
Č. ref. 
bodu 

Maximální 
koncentrace 

Třída 
stability 

Rychlost 
větru 

Směr 
větru 

1 0.861 2 1.5 44 
2 0.916 1 1.5 42 
3 1.037 1 1.5 38 
4 1.181 1 1.5 35 
5 1.265 1 1.5 31 
6 1.440 1 1.5 27 
7 1.638 1 1.5 23 
8 1.860 1 1.5 18 
9 2.101 1 1.5 13 

10 2.241 1 1.5 8 
11 2.368 1 1.5 3 
12 2.500 1 1.5 357 
13 2.489 1 1.5 352 
14 2.571 1 1.5 347 
15 2.523 1 1.5 342 
16 2.575 1 1.5 337 
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Č. ref. 
bodu 

Maximální 
koncentrace 

Třída 
stability 

Rychlost 
větru 

Směr 
větru 

17 2.589 1 1.5 332 
18 2.500 1 1.5 328 
19 2.420 1 1.5 324 
20 2.355 1 1.5 321 
21 0.890 2 1.5 47 
22 0.941 2 1.5 44 
23 1.029 2 1.5 41 
24 1.161 1 1.5 38 
25 1.308 1 1.5 34 
26 1.471 1 1.5 30 
27 1.692 1 1.5 25 
28 1.910 1 1.5 20 
29 2.111 1 1.5 14 
30 2.307 1 1.5 9 
31 2.464 1 1.5 3 
32 2.612 1 1.5 357 
33 2.672 1 1.5 351 
34 2.705 1 1.5 345 
35 2.720 1 1.5 340 
36 2.706 1 1.5 335 
37 2.733 1 1.5 330 
38 2.668 1 1.5 326 
39 2.599 1 1.5 322 
40 2.516 1 1.5 318 
41 1.163 1 1.5 50 
42 1.064 1 1.5 48 
43 1.179 1 1.5 44 
44 1.312 1 1.5 41 
45 1.461 1 1.5 37 
46 1.626 1 1.5 32 
47 1.847 1 1.5 27 
48 2.144 1 1.5 22 
49 2.397 1 1.5 16 
50 2.588 1 1.5 10 
51 2.777 1 1.5 3 
52 2.912 1 1.5 357 
53 2.949 1 1.5 350 
54 2.988 1 1.5 344 
55 3.000 1 1.5 338 
56 2.981 1 1.5 332 
57 2.999 1 1.5 327 
58 2.909 1 1.5 323 
59 2.808 1 1.5 319 
60 2.703 1 1.5 315 
61 1.250 1 1.5 54 
62 1.275 1 1.5 51 
63 1.376 1 1.5 48 
64 1.509 1 1.5 44 
65 1.663 1 1.5 40 
66 1.838 1 1.5 36 
67 2.099 1 1.5 30 
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Č. ref. 
bodu 

Maximální 
koncentrace 

Třída 
stability 

Rychlost 
větru 

Směr 
větru 

68 2.454 1 1.5 25 
69 2.774 1 1.5 18 
70 3.018 1 1.5 11 
71 3.209 1 1.5 4 
72 3.278 1 1.5 356 
73 3.318 1 1.5 349 
74 3.368 1 1.5 342 
75 3.377 1 1.5 335 
76 3.383 1 1.5 329 
77 3.282 1 1.5 324 
78 3.166 1 1.5 319 
79 3.032 1 1.5 315 
80 2.887 1 1.5 311 
81 1.416 1 1.5 58 
82 1.415 1 1.5 55 
83 1.535 1 1.5 52 
84 1.691 1 1.5 48 
85 1.875 1 1.5 44 
86 2.119 1 1.5 40 
87 2.453 1 1.5 34 
88 2.743 1 1.5 28 
89 3.012 1 1.5 21 
90 3.308 1 1.5 13 
91 3.476 1 1.5 4 
92 3.507 1 1.5 356 
93 3.628 1 1.5 347 
94 3.697 1 1.5 339 
95 3.711 1 1.5 332 
96 3.653 1 1.5 326 
97 3.555 1 1.5 320 
98 3.418 1 1.5 315 
99 3.261 1 1.5 311 
100 3.083 1 1.5 308 
101 1.612 1 1.5 62 
102 1.573 1 1.5 59 
103 1.659 1 1.5 56 
104 1.814 1 1.5 53 
105 1.982 1 1.5 49 
106 2.248 1 1.5 44 
107 2.570 1 1.6 39 
108 2.842 1 1.6 32 
109 3.144 1 1.7 24 
110 3.486 1 1.7 15 
111 3.696 1 1.7 5 
112 3.743 1 1.7 355 
113 3.894 1 1.6 345 
114 3.987 1 1.6 336 
115 4.005 1 1.5 328 
116 3.952 1 1.5 321 
117 3.842 1 1.5 315 
118 3.663 1 1.5 310 
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Č. ref. 
bodu 

Maximální 
koncentrace 

Třída 
stability 

Rychlost 
větru 

Směr 
větru 

119 3.505 1 1.5 306 
120 3.307 1 1.5 303 
121 1.466 1 1.5 66 
122 1.571 1 1.5 64 
123 1.921 1 1.5 61 
124 2.151 1 1.5 58 
125 2.003 1 1.6 54 
126 2.250 1 1.6 50 
127 2.526 1 1.7 44 
128 2.793 1 1.8 37 
129 3.099 1 1.9 29 
130 3.459 1 1.9 18 
131 3.790 1 2 7 
132 4.058 1 1.9 354 
133 4.270 1 1.8 342 
134 4.473 1 1.7 332 
135 4.481 1 1.6 323 
136 4.381 1 1.5 316 
137 4.225 1 1.5 310 
138 4.024 1 1.5 305 
139 3.760 1 1.5 301 
140 3.520 1 1.5 298 
141 1.572 1 1.5 71 
142 1.563 1 1.5 69 
143 1.953 1 1.5 67 
144 2.194 1 1.5 64 
145 2.033 1 1.7 61 
146 2.227 1 1.8 57 
147 2.449 1 1.9 51 
148 2.691 1 2 44 
149 2.956 1 2 35 
150 3.265 1 2 23 
151 3.695 1 2 8 
152 4.315 1 2 353 
153 4.688 1 2 338 
154 5.068 1 1.9 326 
155 4.979 1 1.7 316 
156 4.796 1 1.5 309 
157 4.600 1 1.5 303 
158 4.312 1 1.5 299 
159 4.009 1 1.5 295 
160 3.688 1 1.5 293 
161 1.588 1 1.5 76 
162 1.628 1 1.5 74 
163 1.713 1 1.5 73 
164 1.870 1 1.6 71 
165 2.055 1 1.7 68 
166 2.265 2 1.5 64 
167 2.503 2 1.7 60 
168 2.762 2 1.9 53 
169 3.026 2 2.1 44 
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Č. ref. 
bodu 

Maximální 
koncentrace 

Třída 
stability 

Rychlost 
větru 

Směr 
větru 

170 3.283 2 2.4 30 
171 3.654 2 2.6 12 
172 4.280 2 2.5 350 
173 4.774 1 2 331 
174 5.466 1 2 316 
175 5.430 1 1.9 307 
176 5.189 1 1.6 300 
177 4.902 1 1.5 295 
178 4.542 1 1.5 291 
179 4.199 1 1.5 289 
180 3.852 1 1.5 287 
181 1.603 1 1.5 81 
182 1.642 1 1.5 80 
183 1.728 1 1.6 79 
184 1.885 1 1.7 78 
185 2.089 2 1.5 76 
186 2.316 2 1.6 73 
187 2.572 2 1.8 70 
188 2.833 2 2.1 65 
189 3.038 2 2.4 57 
190 3.043 2 3 43 
191 2.971 2 3.6 17 
192 4.029 2 3.6 345 
193 5.285 2 2.9 318 
194 5.821 1 2 303 
195 5.854 1 2 294 
196 5.482 1 1.7 289 
197 5.139 1 1.5 286 
198 4.741 1 1.5 283 
199 4.359 1 1.5 282 
200 3.995 1 1.5 280 
201 1.609 1 1.5 86 
202 1.650 1 1.5 86 
203 1.731 1 1.6 86 
204 1.904 2 1.5 85 
205 2.120 2 1.5 84 
206 2.356 2 1.6 83 
207 2.627 2 1.9 82 
208 2.910 2 2.2 80 
209 3.092 2 2.7 76 
210 2.749 3 3.8 68 
211 1.844 5 5 42 
212 2.256 3 7 322 
213 5.075 2 3.8 292 
214 5.348 1 2 283 
215 5.601 1 2 279 
216 5.329 1 1.8 277 
217 5.007 1 1.5 276 
218 4.659 1 1.5 275 
219 4.289 1 1.5 274 
220 3.913 1 1.5 273 
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Č. ref. 
bodu 

Maximální 
koncentrace 

Třída 
stability 

Rychlost 
větru 

Směr 
větru 

221 1.612 1 1.5 92 
222 1.654 1 1.5 92 
223 1.743 1 1.6 92 
224 1.909 2 1.5 92 
225 2.132 2 1.5 93 
226 2.371 2 1.6 94 
227 2.659 2 1.9 94 
228 2.989 2 2.2 96 
229 3.276 2 2.8 98 
230 3.224 2 4 104 
231 1.736 5 5 126 
232 1.407 3 8.5 242 
233 3.566 2 3.6 257 
234 4.615 2 2.6 260 
235 5.209 1 2 263 
236 5.146 1 1.8 264 
237 4.891 1 1.5 265 
238 4.597 1 1.5 266 
239 4.244 1 1.5 266 
240 3.904 1 1.5 267 
241 1.613 1 1.5 97 
242 1.655 1 1.5 98 
243 1.746 1 1.6 99 
244 1.917 1 1.7 100 
245 2.122 2 1.5 101 
246 2.368 2 1.6 104 
247 2.662 2 1.8 107 
248 3.018 2 2.1 111 
249 3.405 2 2.5 118 
250 3.731 2 3.2 132 
251 3.495 2 4 158 
252 3.010 3 4 198 
253 3.748 2 3 227 
254 4.194 2 2.3 240 
255 4.892 1 2 248 
256 4.807 1 1.8 252 
257 4.580 1 1.5 255 
258 4.328 1 1.5 257 
259 4.025 1 1.5 259 
260 3.731 1 1.5 260 
261 1.604 1 1.5 102 
262 1.647 1 1.5 104 
263 1.744 1 1.5 105 
264 1.916 1 1.6 107 
265 2.112 1 1.7 110 
266 2.348 1 1.9 113 
267 2.626 2 1.7 117 
268 2.957 2 1.9 123 
269 3.348 2 2.2 133 
270 3.722 2 2.5 147 
271 3.959 2 2.7 167 
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Č. ref. 
bodu 

Maximální 
koncentrace 

Třída 
stability 

Rychlost 
větru 

Směr 
větru 

272 3.908 2 2.7 190 
273 3.991 2 2.4 211 
274 4.276 1 2 225 
275 4.716 1 1.9 235 
276 4.582 1 1.7 241 
277 4.417 1 1.5 246 
278 4.196 1 1.5 249 
279 3.893 1 1.5 252 
280 3.620 1 1.5 254 
281 1.592 1 1.5 107 
282 1.642 1 1.5 109 
283 1.737 1 1.5 111 
284 1.906 1 1.6 114 
285 2.105 1 1.7 117 
286 2.335 1 1.8 121 
287 2.599 1 1.9 126 
288 2.908 1 2 133 
289 3.234 1 2 143 
290 3.559 1 2 155 
291 3.860 1 2 170 
292 3.956 1 2 187 
293 4.122 1 2 203 
294 4.262 1 2 215 
295 4.417 1 1.8 225 
296 4.376 1 1.6 232 
297 4.198 1 1.5 237 
298 3.987 1 1.5 242 
299 3.766 1 1.5 245 
300 3.488 1 1.5 247 
301 1.578 1 1.5 112 
302 1.625 1 1.5 114 
303 1.721 1 1.5 117 
304 1.888 1 1.5 120 
305 2.076 1 1.6 123 
306 2.303 1 1.7 128 
307 2.550 1 1.8 134 
308 2.843 1 1.9 141 
309 3.163 1 1.9 149 
310 3.509 1 2 160 
311 3.835 1 2 172 
312 3.951 1 2 185 
313 4.045 1 1.9 198 
314 4.098 1 1.8 209 
315 4.106 1 1.6 218 
316 4.077 1 1.5 225 
317 3.914 1 1.5 231 
318 3.744 1 1.5 235 
319 3.545 1 1.5 239 
320 3.331 1 1.5 242 
321 1.551 1 1.5 117 
322 1.605 1 1.5 119 
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Č. ref. 
bodu 

Maximální 
koncentrace 

Třída 
stability 

Rychlost 
větru 

Směr 
větru 

323 1.699 1 1.5 122 
324 1.865 1 1.5 125 
325 2.048 1 1.5 129 
326 2.253 1 1.6 134 
327 2.488 1 1.6 139 
328 2.758 1 1.7 146 
329 3.046 1 1.7 154 
330 3.338 1 1.8 163 
331 3.642 1 1.8 174 
332 3.762 1 1.7 184 
333 3.831 1 1.7 195 
334 3.887 1 1.6 204 
335 3.891 1 1.5 212 
336 3.846 1 1.5 219 
337 3.676 1 1.5 225 
338 3.503 1 1.5 229 
339 3.331 1 1.5 233 
340 3.157 1 1.5 237 
341 1.526 1 1.5 121 
342 1.574 1 1.5 123 
343 1.669 1 1.5 126 
344 1.826 1 1.5 130 
345 2.002 1 1.5 134 
346 2.191 1 1.5 139 
347 2.417 1 1.5 144 
348 2.645 1 1.5 150 
349 2.907 1 1.6 158 
350 3.174 1 1.6 166 
351 3.423 1 1.6 175 
352 3.529 1 1.5 183 
353 3.615 1 1.5 192 
354 3.647 1 1.5 200 
355 3.644 1 1.5 208 
356 3.594 1 1.5 214 
357 3.439 1 1.5 220 
358 3.289 1 1.5 225 
359 3.137 1 1.5 229 
360 2.984 1 1.5 232 
361 1.568 1 1.5 125 
362 1.585 1 1.5 127 
363 1.678 1 1.5 130 
364 1.837 1 1.5 134 
365 1.978 1 1.5 138 
366 2.158 1 1.5 143 
367 2.407 1 1.5 148 
368 2.630 1 1.5 154 
369 2.858 1 1.5 160 
370 3.095 1 1.5 168 
371 3.277 1 1.5 175 
372 3.317 1 1.5 183 
373 3.366 1 1.5 191 
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Č. ref. 
bodu 

Maximální 
koncentrace 

Třída 
stability 

Rychlost 
větru 

Směr 
větru 

374 3.402 1 1.5 198 
375 3.385 1 1.5 204 
376 3.338 1 1.5 210 
377 3.216 1 1.5 216 
378 3.073 1 1.5 220 
379 2.944 1 1.5 225 
380 2.813 1 1.5 228 
381 1.534 1 1.5 128 
382 1.585 1 1.5 131 
383 1.681 1 1.5 134 
384 1.822 1 1.5 138 
385 1.930 1 1.5 142 
386 2.112 1 1.5 146 
387 2.367 1 1.5 151 
388 2.561 1 1.5 157 
389 2.771 1 1.5 163 
390 2.990 1 1.5 169 
391 3.090 1 1.5 176 
392 3.072 1 1.5 182 
393 3.135 1 1.5 189 
394 3.153 1 1.5 196 
395 3.146 1 1.5 202 
396 3.105 1 1.5 207 
397 2.996 1 1.5 212 
398 2.891 1 1.5 217 
399 2.773 1 1.5 221 
400 2.641 1 1.5 225 

          
max 5.854       

V nejvíce zatíženém bodě je čerpáno 0,059 % imisního limitu (10000 µg*m-3). 

 

Izokómy pro 8hod. koncentrace CO 
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Z  uvedených výsledků vyplývá, že na sledovaném území v okolí navrhovaného zdroje budou bezpečně dodrženy 
imisní limity i požadované koncentrace. Vyšší než zde vypočtené koncentrace se mohou vyskytovat zcela ojediněle, 
např. při dlouhodobé a nízké inverzní situaci. Vzhledem k přístupu investora k dané problematice lze předpokládat, že 
v takovém případě bude výroba na nezbytnou dobu přerušena. To bude jednoznačně stanovovat provozní řád, 
zpracovaný před zahájením zkušebního provozu. 

 

5. Návrh kompenzačních opatření 
Podle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší se na navrhovaný záměr nevztahuje ustanovení 

§ 11 odst. 5 uvedeného zákona, podle kterého se ukládají opatření zajišťující zachování dosavadní 
úrovně znečištění. 

 

6. Závěrečné hodnocení 
Veškeré vstupní údaje použité v této studii jsou převzaty z podkladů poskytnutých jeho 

zadavatelem.  

Investor přistupuje k řešení velice vstřícně a v novém zde posuzovaném návrhu vyhověl všem 
vzneseným připomínkám nad rámec požadavků zákona a prováděcích předpisů. Navržené řešení je 
sice vysoce investičně i provozně nákladné, snižuje však zatěžování okolního ovzduší provozem 
zdroje na minimum. Návrh vyžaduje instalaci dalších tepelných zdrojů spalujících zemní plyn. Jejich 
příspěvek ke znečištění okolí je však velice malý. Výpočet jejich vlivu je proveden s uvažováním 
emisních limitů platných v době zpracování této studie, parametry těchto zdrojů však budou výrazně 
lepší. 

Zdroj splňuje požadavky platné legislativy a vyhovuje i všem připomínkám vzneseným 
v průběhu vedeného řízení nad rámec zákona. 

 

Podrobnější hodnoty emisí vznikajících provozem navrhovaného zdroje i jeho imisních 
příspěvků jsou uvedeny v elektronické podobě a zaslány zadavateli. 

 

 

Ing. Petr Dvořák  
EKOPOR 

 
 
 
 
 

7. Seznam použitých podkladů 
• Státní mapa 1:5 000 

• Podklady zadavatele 

� Situace umístění zdrojů 

� Větrná růžice 

� Vyjádření – připomínky účastníků řízení 

� Základní parametry navrhovaných zařízení  

� Požadované výstupní parametry  
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Příloha č. 7 
 

HODNOCENÍ VLIV Ů NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 
VE VZTAHU K POSUZOVANÉMU ZÁM ĚRU 

 
 
 

Výroba nádrží z kompozitů v ACO Tábor 
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1. Úvod 
Toto předkládané hodnocení vlivu na veřejné zdraví ve vztahu k posuzovanému investičnímu 

záměru s názvem „VÝROBA NÁDRŽÍ Z KOMPOZITŮ V ACO TÁBOR“  je zpracováno jako 
samostatná příloha k dokumentaci EIA zpracované dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění.  

Cílem hodnocení možných vlivů na veřejné zdraví je posouzení významnosti zdravotních rizik 
vyplývajících z působení fyzikálních a chemických faktorů souvisejících s posuzovaným záměrem. 
Posudek se vztahuje pouze na běžné provozní podmínky záměru, tj. při dodržování právních 
a technických předpisů, technologií, kapacity a charakteru záměru uvedených v podkladech, neřeší 
situace při nedodržení uvedených podmínek a v případech mimořádných událostí, např. živelných 
pohrom nebo havárií.  

Tento dokument je vypracován v souladu s právními předpisy Evropské unie, metodickými 
postupy Světové zdravotnické organizace (dále WHO) a Agentury pro ochranu prostředí (dále US 
EPA) v USA.   

K posouzení možných negativních vlivů na veřejné zdraví bylo využito metodiky Odhadu 
zdravotních rizik, která zde zahrnuje vliv znečištění ovzduší a vliv hlukové zátěže na obyvatelstvo. 
Odhad zdravotních rizik vychází z identifikace rizika, zhodnocení vztahu dávky a účinku, odhadu 
expozice obyvatelstva a následné kvalitativní i kvantitativní charakterizace rizika.  

Hlavními podklady pro hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví byly akustická studie 
zpracovaná v květnu 2014 Ing. Josefem Charouzkem, dále rozptylová studie kterou v říjnu 2014 
zpracovala společnost EKOPOR a v neposlední pracovní verze dokumentace EIA zpracovaná dle 
přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. poskytnutá jejím zpracovatelem (Ing. Josef Charouzek). Další 
podklady a zdroje limitních hodnot, referenčních dávek apod. jsou uvedeny v seznamu literatury. 

 
2. Popis hodnoceného záměru 

Ve stávajícím areálu společnosti ACO Industries Tábor s.r.o. je vybudována výrobní 
nevyužívaná hala, jejímž novým využitím bude dle oznamovatele hala pro výrobu nádrží 
z kompozitů. Záměrem provozovatele je bez významnějších stavebních úprav objekt výrobní haly 
upravit pro instalaci technologie výroby nádrží z kompozitů s roční produkcí cca 250 t výrobku. 
Provoz je uvažován v 1 směně cca  250 dnů v roce. Denní výrobní kapacity max. 1 t výrobku. 
Výrobní hala je umístěna na stavební parcele č. 2571 v k.ú. Sezimovo Ústí ve stávajícím výrobním 
areálu firmy. 

Obrázek č. 1: Mapa širších vztahů se znázorněním polohy výrobní haly ACO Tábor 
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Navrhovaná varianta stavby je předkládaná k posouzení jako jediná. Stávající výrobní hala bude 
dispozičně rozdělena na tři části – část výrobní, část skladovou a část montážní. Ve východní části 
haly bude umístěna výroba – technologie výroby válcových kompozitních nádrží, ve střední části 
haly bude sklad polotovarů a v západní části haly pak bude konečná montáž nádrží.  

Základní technologií výroby válcových kompozitních nádrží je navíjení skelné tkaniny nasycené 
polyesterovou pryskyřicí na kovové jádro – formu. Kovová forma je smršťovací a při navíjení je 
chráněna separační PE fólií. Navíjení probíhá automaticky, tkanina je odvíjena ze zásobníku a 
prochází lázní pryskyřice smíchané s tvrdidlem (peroxid). Takto je vyrobena trubka o průměru 1,1 až 
3,0 m délky až 9 m. Po vytvrdnutí se jádro vytáhne a trubka se pomocí jeřábu přesune do skladu 
polotovarů. Ve stejné hale se vyrábí i dna nádrží – stříkáním speciální pistolí umožňující smíchání 
pryskyřice s tvrdidlem a skelnými vlákny. Směs je nastříkána na formu chráněnou separační vrstvou 
z PE fólie. Forma je umístěna na rotačním stole, což umožňuje provádění nástřiku z jednoho místa. 
Pracovní prostor je kompletně zakrytován (kabina) a odsáván. K manipulaci s formami slouží 
karusel s 6 místy s různými formami na rotačních stolech. Ostatní díly nerotačního tvaru jsou 
vyráběny v samostatných kabinách stejnou technologií, formy opatřené separační PE fólií jsou 
umístěny na manipulačních stolech. Také tyto kabiny jsou odsávány. Odsávaná vzdušina je vedena 
vzduchotechnickým potrubím přes jednotku termického spalování do komína. Jedná se o zeolitový 
rotační koncentrátor s katalytickou spalovací jednotkou. Ve stejném prostoru probíhá i mytí 
stříkacích pistolí acetonem a jeho výpary jsou rovněž odsávány přes jednotku termického spalování. 
K mytí forem se aceton nepoužívá – je použita PE separační vrstva.  

Ohřev přiváděného vzduchu náhradou za odváděnou vzdušinu k termickému splování 30 000 
m3/hod je prováděn ve vzduchotechnické jednotce KLG 350 Frivent osazené hořákem na zemní plyn 
Weishaupt WG 30N/1-C,ZM,LN s plynulou regulací výkonu. Celkový instalovaný výkon 320 kW, 
příkon cca 0,35 MW. Spotřeba zemního plynu max. 32 Nm3/hod.  Dále zde budou instalovány 
plynové zářiče. 

Odsávaná vzdušina obsahující páry styrénu a acetonu je vedena na jednotku termického 
spalování. Jednotka termického katalitického spalování se zeolitovým koncentrátorem je osazena 
hořákem na zemní plyn typ AH-MA max. výkon 100 kW; příkon cca 0,11 MW. Spotřeba zemního 
plynu 7 Nm3/hod.  

Do skladu polotovarů jsou vyrobené díly přesouvány až po jejich úplném vytvrdnutí. Ve skladu 
jsou uloženy po dobu, než dojde k jejich přesunu do montážní části haly (pomocí jeřábu). 

Montáž nádrží je prováděna ručním spojením – laminací vyrobených dílů pomocí pásů skelné 
tkaniny  a pryskyřice s tvrdidlem nanášené pomocí štětců nebo válečků. Toto pracoviště je 
samostatně odsáváno.  

Nárůst dopravy v souvislosti se zavedením výroby nádrží bude ne příliš významný.  
Doprava vstupních surovin: 
- pryskyřice tvrdidla – 102 t/rok  20 jízd NA za rok 
- skelná tkanina – 100 t/rok   20 jízd NA za rok 
- ostatní      50 jízd LNA za rok 

Odvoz výrobků: 
- hotové nádrže     1- 2 NA za den 
Celkem cca 400 jízd za rok tj. 1 až 2 jízdy NA za den 
 

Údaje o obyvatelstvu 

Nejbližší obytné prostory k předmětné hale v areálu ACO Tábor jsou bytové domy situované 
jihovýchodním směrem v ulici Průmyslová, nejblíže č. p. 451 ve vzdálenosti cca 120 m a č. p. 452 
ve vzdálenosti asi 190 m. Další bytový dům č. p. 551 leží východním směrem ve vzdálenosti 140 m. 
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Tyto tři bytové domy jsou považovány za nejbližší obytnou zástavbu, proto jsou u ní umístěny 
referenční výpočtové body jak v akustické, tak v rozptylové studii (viz obrázek č. 2).  

Údaje o počtu obyvatel Plané nad Lužnicí a zastoupení jednotlivých věkových kohort v jejich 
populaci jsou převzaty z výsledků sčítání lidu, bytů a domů 2011 Českého statistického úřadu se 
stavem k 26. 3. 2011 dostupné online na: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/p/12000-13 

Tabulka č. 1: Údaje o obyvatelstvu Plané nad Lužnicí  

obec, 
část obce 

Obyva- 
telstvo 
celkem 

z toho 
muži 

z toho 
ženy 

Počet obyvatel 
ve věku 

počet obydlených 
domů 

0 - 14 
let 

65 a více 
rodinné 
domy 

bytové 
domy 

Planá nad 
Lužnicí 

3 884 1 868 1 976 318 294 783 42 

 

Obrázek č. 2: Letecký snímek se zákresem referenčních výpočtových bodů, resp. nejbližší obytné zástavby  

 
 
 
3. Polutanty ovzduší 

3.1. Identifikace nebezpečnosti a vztah dávka – účinek  

Pro škodliviny, které budou v souvislosti s realizací záměru emitované do ovzduší, jsou dostupné 
údaje o jejich nebezpečnosti a vztazích dávka – účinek shromážděny v různých databázích, např. 
SZÚ, WHO, IRIS, IARC, RAIS apod., povětšinou dostupných přes internet.  

Navržené zařízení, které bude osazeno do nevyužívané haly v ACO Tábor termicky rozloží jak 
styren, tak i malé množství odsávaného acetonu. Dodavatel garantuje, že na výstupu koncentrace 
celkového organického uhlíku (dále též jen TOC) nepřesáhne hodnotu 20 mg/m3. S touto hodnotou 
dále pracuje rozptylová studie, která kromě nejdiskutovanějšího styrenu hodnotí i imise NO2 a CO 
ze spalování zemního plynu.  
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Předkládané hodnocení vlivů na veřejné zdraví se tak nadále imisím NO2 a CO nezabývá. 
Maxima krátkodobých hodinových koncentrací NO2 byla rozptylovou studií vyčíslena do 0,6 
µg/m3, imisní limit je stanoven na úrovni 200 µg/m3. Průměrné roční koncentrace NO2 se v 
současnosti coby imisní pozadí pohybují v úrovni okolo 15 µg/m3, nejvyšší imisní příspěvky záměru 
se dle rozptylové studie pohybují v úrovni méně než setin µg/m3, přičemž imisní limit i referenční 
hodnota dle WHO je stanovena na 40 µg/m3. U CO je národní legislativou stanovena klouzavá 8hod 
koncentrace ve výši 10 000 µg/m3. Rozptylovou studií vyčíslená nejvyšší hodnota příspěvků 8hod 
koncentrace CO činí 5,8 µg/m3. Dle souhrnné zprávy Systému monitorování zdravotního stavu 
obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí za rok 2013 se měřené pozaďové hodnoty CO v 
celé republice pohybují pod úrovní 5 % imisních limitů. Z těchto důvodů je bezpředmětné pro tyto 
škodliviny provádět hodnocení vlivů na veřejné zdraví. 

Styren C8H8 

Styren C8H8 (CAS 100-42-5) ve své čisté podobě bezbarvá slabě nažloutlá olejovitá tekutina, 
která se rychle odpařuje a je pro ni typický nasládlý pach. Styren je poměrně špatně rozpustný ve 
vodě, ale velmi dobře se rozpouští v organických rozpouštědlech. Patří do skupiny těkavých 
organických látek (VOC). Má tendenci k polymerizaci, proto se používá hlavně při výrobě polymerů 
a vyztužených plastů. Jeho výskyt v ovzduší se přičítá hlavně pouze emisím z průmyslové výroby, v 
současnosti patří mezi nejvýznamnější monomery a nachází velmi široké uplatnění v chemické 
výrobě, přirozeně se v ovzduší nevyskytuje. Je však obsažen i ve výfukových plynech automobilů.  

V celém světě je vyprodukováno mnoho miliard tun této chemické látky. Mezi nejznámější 
výrobky, které jsou založeny na bázi styrenu patří např. pryž, umělé hmoty, izolace, sklolaminát, 
potrubí, automobilové součásti, obaly na potraviny, koberce a mnoho dalších. Schopnost styrenu 
utvářet dlouhé řetězce, je využívána při výrobě polystyrenu. Ačkoliv se styren získává především 
chemickou syntézou, nízké hodnoty této substance se mohou vyskytnout také v přírodních produktech 
jako je ovoce, zelenina, ořechy nebo maso. 

Koncentrace styrénu ve venkovním ovzduší jsou relativně nízké, protože rychle reaguje 
s hydroxylovými radikály a ozónem za vzniku dráždivých látek typu benzaldehydu a peroxidů. Poločas 
setrvání styrénu v ovzduší je asi 2 hodiny. V atmosféře je odbouráván prostřednictvím 
fotochemických reakcí a dobu jeho setrvání značně ovlivňuje množství přízemního ozonu 
a hydroxylových radikálů v ovzduší a také intenzita slunečního záření. Reakční cyklus výše 
zmíněných látek pak může vést ke zvýšenému výskytu fotochemického smogu. Styren můžeme 
nalézt také ve vodě a v půdě. Z povrchové vody a půdy se dobře odpařuje nebo je biodegradován. 
Nemá sklony k bioakumulace ani k hydrolýze. Styren se neakumuluje a nekoncentruje ve vodní fauně a 
potravních řetězcích v měřitelných množstvích. Významným zdrojem emisí styrenu do prostředí jsou 
též odpadní vody z chemických procesů. Z vod se po určitém čase styren uvolňuje do ovzduší.  

Ve venkovských oblastech je koncentrace styrénu v ovzduší menší než 1 µg/m3. V interiéru 
budov bývá v úrovni několika µg/m3. Hlavním zdrojem styrénu v ovzduší budov je cigaretový kouř. 
Obsah v jedné cigaretě je udáván v rozmezí 18 – 48 µg. V zatížených městských a výrobních 
lokalitách je koncentrace styrénu obecně pod 20 µg/m3. Nejvyšším koncentracím jsou vystaveni 
zaměstnanci chemických provozů, kde se s touto chemickou látkou pracuje (např. výrobny plastů 
nebo polystyrenu).  

Styren se do organismu dostává zejména inhalací. Mezi další expoziční cesty patří přímé požití 
(pronikání do potravin z polystyrénových obalů), případně vstřebání kůží. Při inhalační nebo 
perorální expozici se rychle vstřebává, míra dermální absorpce u člověka se odhaduje na méně než 2 
%, plicní retence pak činí 60 – 70 % inhalované dávky. Nejvyšších koncentrací v organismu 
dosahuje v tukových tkáních, metabolizován je v játrech. V lidském těle se styren nekumuluje, z 
organismu je vylučován močí, a to při nízké expozici za cca půl hodiny a z tukových tkání asi za 13 
hodin. Při nízkých dávkách je metabolismus styrénu u člověka velmi rychlý. Podle 
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farmakologických modelových výpočtů by k saturaci metabolismu mohlo docházet při inhalaci 
vysokým koncentracím nad 1 600 mg/m3. 

Z toxických účinků styrenu jsou popsány z profesionální expozice dráždění oči a sliznice 
dýchacího ústrojí parami styrénu a neurotoxický účinek v důsledku afinity k lipoidním tkáním. 
K dráždění sliznic dochází při koncentracích 43-426 mg/m3 a vyšších. Neurotoxické příznaky 
zahrnují při akutní expozici stavy podobné opilosti, excitaci, později nevolnost, svalovou slabost, 
závratě, srdeční arytmie, ospalost až koma.  

Dlouhodobá chronická profesionální expozice se projevuje příznaky pseudoneurastenického 
syndromu, předrážděností, bolestmi hlavy, poruchami spánku, může docházet k poruchám sluchu, 
periferním neuropatiím, jsou popsány i změny hladiny některých hormonů a krevního obrazu. 
Nejnižší koncentrace styrénu, při které byly při několikaleté profesionální expozici zjištěny první 
mírné příznaky ovlivnění funkce centrálního nervového systému byla 107 mg/m3.  

US EPA stanovila v roce 1993 v databázi IRIS referenční koncentraci (RfC) styrénu ve volném 
ovzduší 1 mg/m3. Tato hodnota byla stanovena na základě ovlivnění výsledků neuropsychologických 
testů působením styrénu při profesionální expozici, z níž byla zpětnou kalkulací z koncentrace 
metabolitů styrénu v moči sledovaných pracovníků vypočtena ještě neúčinná míra expozice 
(NOAEL - nejvyšší expozice, při které ještě není na statisticky významné úrovni ve srovnání s 
kontrolní skupinou pozorován žádný nepříznivý zdravotní účinek ), pro nepřetržitou 24hodinovou 
expozici na úrovni 34 mg/m3. 

Úřad pro hodnocení zdravotních rizik z prostředí (OEHHA) Kalifornské EPA stanovil pro styren 
na základě studie u dobrovolníků akutní REL (referenční úroveň expozice, která představuje 
koncentraci dané látky v ovzduší, při které by ani citlivé osoby neměly být na základě současných 
poznatků vystaveny riziku vzniku nepříznivých zdravotních účinků) v úrovni 21 mg/m3. Kritickým 
účinkem byly dráždivé účinky na sliznici očí a dýchacích cest.  

Z hlediska karcinogenních účinků WHO uvádí, že dostupné důkazy o vztahu mezi expozicí 
styrenu a malým vzrůstem lymfatických a hematopoetických karcinomů jsou omezené vzhledem k 
tomu, že v těchto případech byli pracovníci exponováni dalším škodlivinám. Také studie prokazující 
karcinogenní účinek styrenu na zvířatech nejsou jednoznačné.  

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny IARC řadí styren do skupiny 2B, mezi tzv. 
„možné“ karcinogeny (skupina 1 je označovaná jako „prokázané“ karcinogeny, skupina 2A jsou 
„pravděpodobné“ karcinogeny). Do této skupiny agentura zařazuje látky na základě omezených 
důkazů na člověku i zvířatech. Dostupná data z epidemiologických studií naznačují, že karcinogenní 
účinek styrenu by se mohl projevit v důsledku tvorby styrenoxidu při překročení kapacity detoxikačních 
mechanismů po expozici vysokým dávkám styrénu. Některé epidemiologické studie u profesionálně 
exponovaných pracovníků ukazují na možný vztah mezi expozicí styrénu a zvýšeným rizikem leukémií a 
lymfomů. Výsledky těchto studií jsou však rozporuplné, nevykazují vztah závislosti na dávce a zjištěná 
incidence nádorů se pohybuje kolem hranice statistické významnosti. Testování karcinogenity styrénu na 
zvířatech přineslo též variabilní výsledky. Teratogenní účinky styrénu nebyly u zvířat prokázány. 
Epidemiologické studie u profesionálně exponované populace též nepřinesly důkazy o souvislosti 
expozice styrénu se spontánními potraty nebo malformacemi u dětí. 

Z existujících údajů je zřejmé, že styren není genotoxickou látkou a že jeho karcinogenní 
potenciál je vztahován k metabolitu styrenoxidu, jehož koncentrace v organismu díky rychlé 
biotransformaci na styrenglykol je velmi nízká. WHO  proto při stanovení směrnicové imisní 
koncentrace styrénu ve volném ovzduší nepovažuje genotoxicitu a karcinogenitu za kritický účinek a 
vychází z faktu, že nejcitlivějším zdravotním účinkem styrénu je neurotoxicita. Ve Směrnici pro 
kvalitu ovzduší z roku 2000 tak WHO uvádí směrnou imisní koncentraci styrénu ve vnějším ovzduší 
260 µg/m3 jako týdenní průměr, založenou na jemných účincích styrénu na centrální nervový systém 
(ovlivnění přesnosti koordinace zraku a pohybu, schopnosti učení, ovlivnění barevného vidění) při 
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expozici koncentracím v rozmezí 107 – 217 mg/m3. Současně je však doporučena imisní 
koncentrace 70 µg/m3 (krátkodobá 30 minutová expozice), založená na čichovém prahu. Imisní 
koncentraci styrenu ve výši 260 µg/m3 jako týdenní průměr doporučuje od roku 2003 i Ministerstvo 
zdravotnictví ČR jako referenční koncentraci pro účely hodnocení a řízení zdravotních rizik. 

Závazný imisní limit pro styren na ochranu zdraví lidí ani vegetace není v české legislativě 
stanoven. Limitní jednohodinová koncentrace styrénu ve vnitřním ovzduší pobytových místností 
stanovená Vyhláškou MZ č. 6/2003 Sb. činí 40 µg/m3. Pro styrén je stanovena dále hodnota 
přípustného expozičního limitu v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci, která činí 100 mg/m3. 

3.2. Hodnocení expozice a charakterizace rizika  

Jako podklad pro hodnocení expozice styrenu slouží výsledky rozptylové studie č. 14026 
(EKOPOR, 2014). Pozaďové zatížení okolí předmětné haly styrenem je prakticky nulové, či velice 
blízké nule. V blízkém okolí není žádný soustředěný zdroj styrenu. Pozaďové zatížení okolí 
navrhované stavby tak nevykazuje hodnoty, které by mohly být rozhodující pro závěry rozptylové 
studie. Autorům rozptylové studie se nepodařilo zjistit žádné měření koncentrací styrenu či TOC v 
blízkém okolí, které by mohlo sloužit k vyhodnocení imisního pozadí styrenu a ani v mapách 
pětiletého klouzavého průměru koncentrací škodlivin, zveřejněných Ministerstvem životního 
prostředí, nejsou pro tyto látky uvedeny žádné hodnoty. Podle místního šetření autorů rozptylové 
studie nejsou v blízkém okolí žádné zdroje pachových látek emitujících obdobné pachy (styrén) a 
proto nemůže v souvislosti s provozem výroby nádrží z kompozitů docházet ke kumulaci vlivů 
emitovaných polutantů ovzduší.  

Pro výpočet imisní zátěže bylo zájmové území a jeho okolí pokryto sítí 400 referenčních 
výpočtových bodů (dále jen RB) s krokem v obou směrech 50 m. Referenční body jsou 
ve výpočtové síti umístěny ve výšce 1,5 m nad terénem, tedy v úrovni dýchací zóny. Dle grafického 
znázornění sítě referenčních bodů na mapovém podkladu odpovídá nejbližší obytné zástavbě zhruba 
RB č. 213, jímž je bytový dům Průmyslová č. p. 451, dále RB č. 194 kterým je bytový dům 
Průmyslová č. p. 452 a RB č. 255 před obytným domem č. p. 551. 

K hodnocení vlivů na veřejné zdraví jsou používány pouze rozptylovou studií vyčíslené 
maximální hodinové koncentrace TOC, neboť týdenní či roční koncentrace budou nabývat vždy 
nižších hodnot. K hodnocení tak jsou použité hodinové píky možných koncentrací styrenu v ovzduší 
s předpokladem, že těmto koncentracím je nepřetržitě exponováno celé obyvatelstvo nejbližší obytné 
zástavby.  

Rozptylová studie hodnotí sumu krátkodobých koncentrací TOC, pro potřeby hodnocení 
zdravotních rizik je použita hypotéza, že sumu TOC tvoří ze 100% styren. V následujícím textu 
v kapitole 4.2 jsou níže uvedené vyčíslené příspěvky k celkovým koncentracím styrenu v ovzduší 
použity pro charakterizaci rizika, v ostatních částech obytné zástavby Plané nad Lužnicí bude riziko 
vždy nižší. 
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Tabulka č. 2:  Modelovaná hodinová maxima styrenu z emisí posuzovaného záměru u nejbližší obytné zástavby 

škodlivina 

 
RB 

Styren (µg/m-3) 

rozptylovou studií 
vyčíslené max. 

hodinové 
koncentrace 

referenční 
koncentrace 
chronických 

účinků 

referenční  
koncentrace 

subchronických 
účinků 

referenční 
koncentrace 

akutních 
účinků 

RB č. 1 Průmyslová 
č. p. 451 19,799 1000  

(US EPA IRIS) 

900  
(OEHHA) 

260  
(WHO, SZÚ) 

 

21 000 
(OEHHA) 

 

RB č. 2 Průmyslová 
č. p. 452 16,3 

RB č. 3 Planá n. L. 
č. p. 551 16,5 

Limitní hodnota představuje úroveň znečištění stanovenou na vědeckém základě s cílem odvrátit, 
předejít nebo redukovat poškozující efekt na lidské zdraví nebo životní prostředí jako celek, který musí 
být dosažen v daném období a nesmí být překračován jinak, než je stanoveno. Z výše uvedené tabulky 
je zřejmé, že díky nasazení technologie spalování vzdušniny z výroby, nedosáhnou koncentrace TOC, 
resp. styrenu v okolí výrobní haly ani u nejbližší obytné zástavby hodnot, jež by mohly mít nepříznivý 
vliv  na veřejné zdraví. Vyčíslené příspěvky záměru zůstávají s dostatečnou rezervou pod úrovní 
prokázaných chronických, subchronických i akutních účinků  na veřejné zdraví.  

I ve všech ostatních výpočtových bodech vychází imisní koncentrace pod hodnotou 20 µg/m3, 
což je méně než třetina úrovně čichového prahu styrenu uvedeného ve směrnici WHO. 

Za dostatečně prokázané akutní a chronické účinky styrenu jsou shodně všemi světovými 
institucemi považované  neurotoxické účinky. Bezprahový karcinogenní účinek styrenu nebyl 
doposud prokázán. Z tohoto důvodu je kvantitativní hodnocení rizika styrenu provedeno jako pro 
látku s prahovými účinky. Podstatou je srovnání výsledku hodnocení expozice, tedy expoziční 
dávky, s expozičním limitem, tj. toxikologicky akceptovatelným (tolerovatelným) přívodem látky. 
Za měřítko rizika nekarcinogenního účinku látky pro zdraví člověka se považuje tzv. index 
nebezpečnosti (HQ – koeficient nebezpečnosti pro jednu látku), který se stanovuje následujícím 
způsobem: 

HQ = C air (expozice) / RfC, kdy: 

Expozice – průměrná denní expozice nebo průměrný denní přívod látky, který připadá v úvahu po 
celý život jednotlivce (předpokládaná koncentrace škodliviny v ovzduší). 

RfC (Reference concentration) – expozice, která pravděpodobně nezpůsobí poškození zdraví 
(nejvyšší bezpečná koncentrace v ovzduší), je vyjadřovaná µg/m3) 

Hodnocení indexu nebezpečnosti vychází z úvahy, že je-li předpokládaná expoziční koncentrace 
menší než RfC (HQ < 1), pak je natolik nízká, že se v exponované populaci nedostaví ani kritický 

účinek. Tak nízká expozice sebou s největší pravděpodobností nenese žádná toxická zdravotní rizika. 
Pokud je HQ větší než 1, zdravotní riziko se zvyšuje, i když mírné překročení hodnoty 1 po krátkou 

dobu nepředstavuje ještě závažnou míru rizika. 
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Tabulka č. 3:  Charakterizace rizika styrenu u nejbližší obytné zástavby 

instituce 

referenční 

dávka 

(µg/m3) 

Hazard quotient styrenu HQ 

RB č. 1  

Průmyslová č. p. 451 

RB č. 2  

Průmyslová č. p. 452 

RB č. 3  

Planá n. L. č. p. 551 

US EPA 1 000 0,02 0,02 0,02 

OEHHA 900 0,02 0,02 0,02 

WHO 260 0,07 0,06 0,06 

SZÚ 260 0,07 0,06 0,06 

čichový 

práh WHO 
70 0,3 0,2 0,2 

Hodnoty imisí maximálních hodinových koncentrací styrenu ve všech výpočtových referenčních 
bodech zůstávají hluboko pod hodnotou kvocientu nebezpečnosti styrenu, resp. jsou menší než 
jedna. Rezerva je dostatečná pro pokrytí nejistoty imisního pozadí, které je uvažováno jako nulové, 
neboť v okolí není provozován žádný významnější zdroj styrenu. Imise styrenu z provozu výroby 
nádrží z kompozitů v ACO Tábor nebudou mít negativní vliv na veřejné zdraví a zároveň ani nebude 
docházet k obtěžování místních obyvatel zápachem. 

 
4. Hluk 

4.1. Identifikace nebezpečnosti a vztah dávka – účinek  

Zvuky jsou přirozenou a důležitou součástí prostředí člověka, jsou základem řeči a příjmu informací, 
mohou přinášet příjemné zážitky. Zvuky příliš silné, příliš časté nebo působící v nevhodné situaci a době 
však mohou na člověka působit nepříznivě. Obecně se tyto zvuky, které jsou nechtěné, obtěžující nebo 
mají dokonce škodlivé účinky, nazývají hlukem, a to bez ohledu na jejich intenzitu. Proto je hluk do jisté 
míry třeba považovat za bezprahově působící noxu. 

Dlouhodobé nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví je možné rozdělit na účinky specifické, 
projevující se poruchami činnosti sluchového analyzátoru a na účinky nespecifické (mimosluchové), 
kdy dochází k ovlivnění funkcí různých systémů organismu, na nichž se často podílí stresová reakce 

a ovlivnění neurohumorální a neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších 
nervových funkcí, jako je učení a zapamatovávání, ovlivnění smyslově motorických funkcí a 

koordinace. V komplexní podobě se mohou manifestovat ve formě poruch emocionální rovnováhy, 
sociálních interakcí i ve formě nemocí, u nichž působení hluku může přispět ke spuštění nebo 

urychlení vlastního patogenetického děje. 

Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti považováno 
poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku a nepříznivé 
ovlivnění osvojování řeči a čtení u dětí. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na hormonální 
a imunitní systém, některé biochemické funkce, ovlivnění placenty a vývoje plodu nebo u vlivů na 
mentální zdraví a výkonnost člověka. 

Současné poznatky o nepříznivých účincích hluku na lidské zdraví lze charakterizovat takto: 

Poškození sluchového aparátu je dostatečně prokázáno u pracovní expozice hluku v závislosti na výši 
ekvivalentní hladiny hluku A a počtu let trvání expozice. Riziko sluchového postižení však existuje i u 
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hluku v mimopracovním prostředí při různých činnostech spojených s vyšší hlukovou zátěží. Z 
fyziologického hlediska jsou podstatou poškození zprvu přechodné a posléze trvalé funkční a 
morfologické změny smyslových a nervových buněk Cortiho orgánu vnitřního ucha. Epidemiologické 
studie prokázaly, že u více než 95 % exponované populace nedochází k poškození sluchového aparátu 
ani při celoživotní expozici hluku v životním prostředí a aktivitách ve volném čase do 24hodinové 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,24h = 70 dB.  Nelze však zcela vyloučit možnost, že by 
již při nižší úrovni hlukové expozice mohlo dojít k malému sluchovému poškození u citlivých skupin 
populace, jako jsou děti nebo osoby současně exponované i vibracím nebo ototoxickým lékům či 
chemikáliím. Je též známé, že zvýšená hlučnost v místě bydliště přispívá k rozvoji sluchových poruch 
u osob profesionálně exponovaných rizikovým hladinám hluku na pracovišti. Nezanedbatelně může 
zvyšovat expozici hlukem, zejména u mládeže, dlouhodobý poslech velmi hlasité reprodukované 
hudby doma (sluchátka), účast na diskotékách, případně koncertech hudebních skupin. 

Zhoršení komunikace řečí v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných nepříznivých důsledků v 
oblasti chování a vztahů, vede k podrážděnosti, nejistotě, poklesu pracovní kapacity a pocitům 
nespokojenosti. Nejvíce citlivou skupinou jsou staří lidé, osoby se sluchovou ztrátou a zejména malé děti v 
období osvojování řeči. Pro dostatečně srozumitelné vnímání složitějších zpráv a informací (cizí řeč, výuka, 
telefonická konverzace) by rozdíl mezi hlukovým pozadím a hlasitostí vnímané řeči měl být nejméně 15 dB, 
a to nejméně v 85 % doby. Při průměrné hlasitosti řeči 50 dB by tak nemělo hlukové pozadí v místnostech 
převyšovat 35 dB. Zvláštní pozornost zde zasluhují domy, kde bydlí malé děti a třídy předškolních a školních 
zařízení, neboť neúplné porozumění řeči u nich ztěžuje a poškozuje proces osvojení řeči a schopnosti číst 
s dalšími nepříznivými důsledky pro jejich duševní a intelektuální vývoj. Zvláště citlivé jsou pak děti 
s poruchami sluchu, potížemi s učením a děti, pro které vyučovací jazyk není jejich mateřským jazykem. 

Nepříznivé ovlivnění spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, probouzením, alterací 
délky a hloubky spánku, zejména redukcí REM fáze spánku. Může docházet ke zvýšení krevního 
tlaku, zrychlení srdečního pulsu, arytmiím, vasokonstrikci, změnám dýchání. Efekt narušeného spánku 
se projevuje i následující den např. rozmrzelostí, zhoršenou náladou, snížením výkonu, bolestmi hlavy 
nebo zvýšenou únavností. Objektivně bylo prokázáno i zvýšení spotřeby sedativ a léků na spaní. 
Senzitivní skupinou populace jsou starší lidé, osoby pracující na směny, lidé s funkčními a mentálními 
poruchami a osoby s potížemi se spaním. K adaptaci obyvatel na rušení spánku hlukem nedochází 
v hlučných lokalitách ani po více letech. 

Ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku byly dle WHO prokázány 
v řadě epidemiologických a klinických studií u populace (včetně dětí) žijící v hlučných oblastech 
kolem letišť, průmyslových závodů nebo hlučných komunikací. Akutní hluková expozice aktivuje 
autonomní a hormonální systém a vede k přechodným změnám, jako je zvýšení krevního tlaku, tepu 
a vasokonstrikce. Po dlouhodobé expozici se u citlivých jedinců z exponované populace mohou 
vyvinout trvalé následky, jako je hypertenze a ischemická choroba srdeční (nedostatečné prokrvení 
srdečního svalu, projevující se klinicky jako angina pectoris až infarkt myokardu). 

Vztah hlukové expozice a projevů poruch duševního zdraví nebyl ve studiích na toto téma 
zaměřených jednoznačně prokázán. Nepředpokládá se, že by mohl hluk být přímou příčinou 
duševních nemocí, ale patrně se může podílet na zhoršení jejich symptomů nebo urychlit rozvoj 
latentních duševních poruch. Za indikátor latentních duševních poruch nebo onemocnění u populace 
exponované hluku je považována spotřeba sedativ a prášků na spaní. Nepříznivé ovlivnění 
výkonnosti hlukem bylo zatím sledováno převážně v laboratorních podmínkách u dobrovolníků. 
Zvláště citlivá na působení zvýšené hlučnosti je tvůrčí duševní práce a plnění úkolů spojených s 
nároky na paměť, soustředěnou a trvalou pozornost a komplikované analýzy. Rušivý účinek hluku je 
významný zejména při činnostech náročných na pracovní paměť, kdy je třeba udržovat část 
informací v krátkodobé paměti, jako jsou matematické operace a čtení. Zvýšení celkové nemocnosti 
bylo zjištěno v řadě epidemiologických studií u souborů obyvatel exponovaných neprofesionálně 
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vysokým hladinám hluku. Nejpravděpodobnějším vysvětlením tohoto jevu je důsledek působení 
chronického stresu. Může jít o některá onemocnění zažívacího traktu, poruchy krevního tlaku, 
arteriosklerózu, zánětlivá onemocnění, nižší odolnost vůči infekci, poruchy menstruačního cyklu, 
spastické stavy a prediabetické stavy. 

Obtěžování hlukem je nejobecnější reakcí lidí na hlukovou zátěž. Při rušení hlukem se uplatňuje jak 
emoční složka vnímání, tak složka poznávací při různých činnostech. Hluková zátěž vyvolává celou řadu 
negativních emočních stavů, mezi které patří pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, 
deprese, obavy, pocity beznaděje nebo vyčerpání. U každého člověka existuje určitý stupeň citlivosti, 
resp. tolerance k rušivému účinku hluku. Jde o významně osobnostně fixovanou vlastnost. Významnou 
úlohu zde hraje vztah ke zdroji hluku, pocit do jaké míry jej člověk může ovlivňovat nebo zda pro něj má 
nějaký ekonomický význam. Menší rozmrzelost působí hluk, u něhož je předem známo, že bude trvat jen 
po určitou vymezenou dobu, např. hluk ze stavební činnosti. Závislost je i mezi nepříznivým prožíváním 
hluku a délkou pobytu v hlučném prostředí. Rozmrzelost může vzniknout po víceleté latenci a s délkou 
konfliktní situace se prohlubuje a fixuje. Kromě toho však může být významně ovlivněna zdravotním 
stavem. Vysoké hladiny hluku vedou i k nepříznivým projevům v sociálním chování, mohou u 
predisponovaných jedinců zvyšovat agresivitu a redukují přátelské chování a ochotu k pomoci. Svoji 
úlohu zde hraje i zhoršená verbální komunikace, výsledky studií ukazují, že je více snížena ochota ke 
slovní pomoci, než k pomoci fyzické. 

V tabulkách č. 4 a 5 jsou v závislosti na průměrné intenzitě denní hlukové zátěže, 
odstupňované po 5 dB, znázorněny vybarvením hlavní nepříznivé účinky na zdraví a pohodu 
obyvatel v denní, resp. noční době, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Vycházejí 
z výsledků epidemiologických studií pro průměrnou populaci, takže s ohledem na individuální 
rozdíly v citlivosti vůči nepříznivým účinkům hluku je třeba předpokládat možnost těchto účinků u 
citlivější části populace i při hladinách hluku významně nižších. Znázorněné prahové hodnoty 
vycházejí z hlukových směrnic WHO z roku 1999 a 2009 a platí obecně bez specifikace zdroje 
hluku.  

 

Tabulka č. 4: Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – denní doba (LAeq,6-22h) 

Nepříznivý účinek 
dB (A) 

40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70+ 
Sluchové postižení *        
Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí        
Ischemická choroba srdeční vč. IM        
Zhoršená komunikace řečí        
Silné obtěžování         
Mírné obtěžování        
*přímá expozice hluku v interiéru (LAeq, 24 hod) 

Z výsledků epidemiologických studií, potvrzených i u nás, vyplývá těsnější vztah mezi 
indikátory nepříznivých zdravotních účinků hluku a hlukovou expozicí pro noční hluk. Důvodem je 
jak homogenní expozice, neboť většina populace tráví noc doma a příliš se neliší při svých 
aktivitách, tak i působení hluku prostřednictvím narušeného spánku, které se projevuje, i když 
nedochází přímo k probuzení.  
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Tabulka č. 5: Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – noční doba (LAeq,22 - 6h)  

Prokázané účinky hluku v noci Indikátor 
Prahová 
hodnota 

Biologické 
účinky 

EEG změny (probouzení) 
První pohyby 
Změny ve fázích spánku 

LAmax(v interiéru) 
LAmax(v interiéru) 
LAmax(v interiéru) 

35 dB 
32 dB 
35 dB 

Kvalita 
spánku 

Buzení se během noci nebo brzy ráno 
Zvýšený pohyb, převalování se 

LAmax(v interiéru) 
Ln(venku) 

42 dB 
42 dB 

Pohoda 
Subjektivní rušení spánku 
Užívání léků na spaní 

Ln(venku) 
Ln(venku) 

42 dB  
40 dB 

Lékařská 
diagnóza 

Nespavost (Environmental insomnia) Ln(venku) 42 dB 

Vysvětlivky: Ln je ekvivalentní hladina akustického tlaku A v noční době (22:00 – 06:00 hod), LAmax je 
maximální hladina akustického tlaku A v noční době. 

Účinky hluku v noci s omezenými důkazy Indikátor 
Prahová 
hodnota 

Pohoda Stížnosti Ln(venku) 35 dB 

Lékařská 
diagnóza 

Hypertense (zvýšený krevní tlak) 
Infarkt myokardu (srdeční příhoda) 
Psychické poruchy 

Ln(venku) 
Ln(venku) 
Ln(venku) 

50 dB 
50 dB 
60 dB 

Vysvětlivky: Ln je ekvivalentní hladina akustického tlaku A v noční době (22:00 – 06:00 hod) 
 

 Z tabulek obecně vyplývá, že při dodržení hygienického limitu 50/40dB ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku v denní/noční době, se nepředpokládá existence zdravotních rizik 
hluku pro exponované osoby. Nelze ovšem vyloučit možnost určité míry obtěžování i úrovní 
hluku podlimitní v p řípadě hluku se zvýšeným rušivým vlivem, jako je hluk doprovázený 
vibracemi, hluk obsahující nízké frekvenční složky, hluk s kolísavou intenzitou nebo obsahující 
výrazné tónové složky.  

Vzhledem k tomu, že posuzovaná výrobna nádrží z kompozitů v ACO Tábor bude v provozu 
výhradně v denní době, nebude dotud v době noční produkován žádný hluk, a proto se předkládané 
hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví nadále expozicím hluku v noční době nezabývá.  

4.2. Hodnocení expozice a charakterizace rizika  

Jako podklad pro hodnocení expozice hluku a charakterizaci rizika slouží akustická studie 
(Charouzek, 2014), která modelově hodnotí úrovně akustického tlaku v daném území po navrhovaném 
zprovoznění výrobny nádrží z kompozitů v nevyužívané hale v ACO Tábor. Akustická studie hodnotí 
hluk z provozu vlastní haly laminace (jednotlivé stroje a technologická strojní zařízení sloužící pro 
výrobu umístěná uvnitř haly vč. vnitroareálové dopravy) a liniové zdroje, tedy jednotlivé úseky 
veřejných komunikací sloužících k obslužné dopravě výrobny. 

Všechny bodové zdroje hluku budou umístěny uvnitř haly výrobny, jejich akustické výkony tak 
budou tlumeny stavební konstrukcí haly. Pro výpočet je v akustické studii použit útlum stavební 
konstrukcí obvodového pláště haly 25 dB a hodnota hluku v hale 85 dB. Hlukové vlivy jsou řešeny 
vzhledem k nejbližším chráněným venkovním prostorům staveb a chráněným venkovním prostorům 
(dle § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění) se zohledněním 
jednotlivých složek útlumu.  

Referenční výpočtové body jsou v akustické studii umístěny 2 m před fasádu nejbližší obytné 
zástavby přivrácenou směrem k hale navrhované laminovny či ke komunikaci Průmyslová, sloužící 
jako hlavní přístupová komunikace k navrhované provozovně. Podrobná specifikace referenčních 
výpočtových bodů je uvedena v následující tabulce, jejich poloha pak na obrázku č. 2 a v přílohách 
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akustické studie. Akustické posouzení je provedeno pouze pro denní dobu, v noční době nebude 
výrobna v provozu. 

Tabulka č. 6:  Referenční body akustické studie reprezentující nejbližší obytnou zástavbu 

č. ref. bodu popis umístění na pozemku objekt 

1 Průmyslová č. p. 451 p. č. 1630 bytový dům 

2 Průmyslová č. p. 452 p. č. 1634 bytový dům 

3 Planá nad Lužnicí č. p. 551 č. p. 344 bytový dům 
 

Tabulka č. 7:  Hodnoty akustických imisí ve vybraných referenčních bodech nejbližší obytné zástavby 

RB 

provoz 

laminovny 

dB (A) 

provoz laminovny s obslužnou 

dopravou a akustickým 

pozadím dB (A) 

hygienický 

limit  

dB (A) 

rozdíl proti 

limitu  

dB (A) 

hlavní zdroj 

hluku 

1 38,6 48,0 50/60 -12,0 

doprava na 

komunikaci 

Průmyslová 

2 32,3 40,0 50/60 -20,0 

doprava na 

komunikaci 

Průmyslová 

3 37,2 56,1 50/60 -3,9 

doprava na 

komunikaci 

Průmyslová 

 

V předchozí tabulce je uveden hygienický limit pro denní dobu pro hluk z provozoven, 
za lomítkem pak pro dopravní hluk z komunikací III. třídy, neboť v daném území je dominantním 
zdrojem hluku doprava na komunikacích III/00356 Průmyslová, který zcela překrývá hluk z provozu 
posuzovaného areálu ACO Tábor, a to i po jeho projektovaném rozšíření o halu laminace. Z 
vypočtených hodnot hlukových imisí ve vybraných výpočtových referenčních bodech vyplývá, že u 
nejbližší obytné zástavby bude hodnota akustických imisí po zajájení provozu výrobny nádrží z 
kompozitů pod úrovní stanoveného hygienického limitu LAeq,8h = 60 dB v denní době pro dopravní 
hluk. V RB č. 1 a 2 vyhoví akustické imise i hygienickému limitu pro hluk z provozoven, v RB č. 3 
budou hlukové imise z provozu laminovny zcela překryty dopravním hlukem a výsledná úroveň 
akustických imisí tak bude nadále určována dopravním hlukem z komunikace III/00356 Průmyslová. 
Dle výsledků akustické studie dojde zahájením provozu laminovny vč. vyvolané obslužné zástavby 
v zástavbě obce k nevýznamnému navýšené akustické zátěže o cca 0,1 dB. 

V roce 2004 publikovali Miedema a Vos pro hluk ze stacionárních zdrojů modely obtěžování, 
které vycházejí ze studií provedených v Holandsku. Byly odvozeny pro hluk z posunu na železnici 
(nádraží), pro hluk ze sezónních provozů a pro hluk z výrobních zařízení s celoročním provozem na 
základě hlukové expozice vyjádřené v Ldvn. Vzhledem k omezenému počtu výchozích studií, 
zejména v případě nádraží a sezónní výroby a nižšímu počtu respondentů poskytují tyto vztahy spíše 
orientační výsledky a podle autorů vyžadují ověření a potvrzení dalšími studiemi. Proto nejsou tyto 
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studie k charakterizaci rizika hluku z výhledového provozu haly výrobny nádrží z kompozitů 
použity, k hodnocení jsou použity vztahy uvedené v autorizačním návodu AN 15/04 verze 2 Státního 
zdravotního ústavu, které byly upraveny o aktuální poznatky vědeckých studií WHO. 

Nový provoz laminovny v nevyužívané hale v areálu ACO Tábor nezpůsobí v nejbližším okolí 
obytných budov překračování hygienického limitu LAeq,8hod  = 50 dB v denní době, což je zároveň 
i limitní hodnota, od níž se začínají projevovat nepříznivé účinky hluku (viz následující tabulka). V 
noční době nebude výroba provozována. Hluk emitovaný z provozu nové laminovny bude překrýván 
dopravním hlukem z komunikace III/00356 Průmyslová.  

Tabulka č. 8: Porovnání prahových hodnot prokázaných účinků hlukové zátěže z provozu laminovny v ACO Tábor 
v denní době (LAeq,6-22h)  

Nepříznivý účinek 
dB (A) 

40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70+ 
Sluchové postižení         

Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí        

Kardiovaskulární potíže        

Zhoršená komunikace řečí        

Silné obtěžování         

Mírné obtěžování        

RB č. 1 – Třešť č. p. 360 ←X, X      

RB č. 2 – Třešť č. p. 850 ←X, X       

RB č. 3 – Třešť č. p. 344 ← X   X    
X příspěvky hluku z provozu laminovny v ACO Tábor  
X – výsledná akustická zátěž po přičtení dopravního hluku z komunikace III/00356 
Průmyslová 

Samotný provoz laminovny bude k celkovému hluku přispívat velmi malou měrou, maximum 
příspěvků u nejbližší obytné zástavby bylo vyčísleno pro denní dobu v úrovni cca 0, dB. Vlastní 
nová výroba nádrží z kompozitů v nevyužívané hale areálu ACO Tábor tak nezpůsobí překračování 
prahových hodnot prokázaných účinků hlukové zátěže v denní době. Při hodnocení celkové úrovně 
hluku  v daném území lze konstatovat, že úrovně hluku v prostoru zástavby situované východně a 
jihovýchodně od předmětné haly dosahují takových hodnot, které mohou způsobovat mírné až silné 
obtěžování a zhoršovat komunikaci řečí. Tuto situaci způsobuje jednoznačně vysoká intenzita 
dopravy na komunikace III/00356 Průmyslová,  kde bylo dle posledního celostátního sčítání dopravy 
ŘSD vyčísleno 3 810 průjezdů vozidel. Navýšení této intenzity o obslužnou dopravu haly laminovny 
v řádu 4 denních jízd nákladních a 4 denních jízd osobních automobilů danou situaci nijak nezhorší, 
takto nízké příspěvky k výsledným dopravním intenzitám nijak neovlivní výslednou úroveň zátěže 
dopravním hlukem. 

 
5. Analýza nejistot 

Každé hodnocení zdravotního rizika je nevyhnutelně spojeno s určitými nejistotami, danými 
použitými daty, expozičními faktory, odhady chování exponované populace apod. Proto je jednou z 
neopomenutelných součástí hodnocení rizika i popis a analýza nejistot, které jsou s hodnocením 
spojeny a kterých si je zpracovatel vědom. 

Všechny níže uvedené nejistoty byly řešeny přijetím konzervativního modelu, který představuje 
nejhorší možný scénář, tedy dlouhodobou nepřetržitou expozici nejvýše vyčísleným úrovním 
příspěvků imisí polutantů ovzduší a hluku ve venkovním prostředí.  
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5.1. Polutanty ovzduší – styren   

Rozptylová studie, z jejíchž závěrů vychází předkládané hodnocení zdravotních rizik, byla 
zpracována na základě metodiky SYMOS ´97, jejímž základem je matematický model, který již 
svou podstatou znamená zjednodušení těch dějů v atmosféře, které ovlivňují rozptyl znečišťujících 
látek. Proto jsou i výsledky vypočtené v rozptylové studii nutně zatížené chybou a nedají se 
interpretovat zcela striktně. 

Klimatické vstupní údaje znamenají zprůměrované hodnoty jednotlivých veličin za delší časové 
období. Skutečný průběh meteorologických charakteristik v daném určitém roce se může od 
průměru značně lišit.  

Pro kvantifikaci rizika byly ve výpočtech použity zobecňující hodnoty jednotlivých veličin, 
přičemž např. množství vdechnutého vzduchu za jednotku času se vyznačuje značnou variabilitou 
dle věku, pohlaví i fyzické aktivity, k expozici vyčísleným hodnotám chemických škodlivin 
v ovzduší nedochází nepřetržitě (neuvažuje se s výkyvem koncentrací v průběhu roku, s trávením 
většiny času populace ve vnitřním prostředí) apod.  

Nejistoty do hodnocení vlivů na veřejné zdraví vnáší rovněž použité regresní koeficienty 
a referenční hodnoty odvozené prestižními institucemi chránícími veřejné zdraví z výsledků 
epidemiologických studií, jejichž závěry mají různé úrovně spolehlivosti. 

Hodnocení expozice styrenu bylo provedeno pouze odhadem, neboť zpracovatel nemá 
k dispozici podrobnější údaje o populaci žijící v hodnocené lokalitě, zejména údaje o jejím složení, 
návycích, pracovních expozicích, době trávení času ve venkovním prostoru, citlivých či odolných 
skupinách atd., tedy nejsou žádné údaje o expozičním scénáři.  

Není známo imisní pozadí styrenu v předmětné lokalitě, avšak vzhledem k tomu, že v okolí není 
provozován žádný významnější zdroj této škodliviny, se dá uvažovat s nulovým imisním pozadím. 

5.2. Hluk  

V akustické studii (Charouzek, 2014), z jejichž závěrů vychází předkládané hodnocení vlivů na 
veřejné zdraví, je výpočet hluku proveden v souladu s metodikou „Novela metodiky pro výpočet hluku 
ze silniční dopravy – zveřejněno ve Zpravodaji MŽP 3/1996“. Při provádění výpočtu bylo použito 
výpočetního programu HLUK+, verze 6,03, která byla s výchozí metodikou výpočtů schválena 
hlavním hygienikem ČR k hodnocení vlivů hluku ve venkovním prostoru. Výstupy uvedeného 
počítačového programu pak zahrnují posouzení hlukových imisí jak z bodových, tak liniových zdrojů 
hluku v posuzovaném území. Výpočtové posouzení je provedeno s chybou ± 2 dB a je zde použita 
korekce na odraz od stěn + 3 dB. 

Modelování je pro odhad dlouhodobé expozice vhodnější než výsledky samotného měření hluku, 
které sice poskytují přesné údaje, avšak jsou závislé na momentální situaci a z hlediska dlouhodobé 
expozice nemusí poskytovat dostatečně validní a reprezentativní podklady. Výpočtový model 
v akustické studii může být obecně ovlivněn počtem a umístěním reprezentativních referenčních 
bodů. Referenční body v akustické studii však byly vybrány při terénním průzkumu území, jsou 
cíleně umístěny u nejvíce exponovaných objektů s vědomím, že v ostatních částech obytného území 
bude situace příznivější.  

Další významnou nejistotou v kontextu hodnocení hluku je opět ten fakt, že není znám expoziční 
scénář obyvatel v okolí záměru ani struktura dotčené populace. V akustické studii nemůže být 
zohledněno např. dispoziční řešení obývaných objektů ležících nejblíže hale slévárny či podél 
dopravních tras, orientace oken, věková skladba obyvatel jednotlivých objektů, doba pobytu osob 
v daném místě apod. Popisované a použité vztahy mezi hlukovou expozicí a jejím účinkem nelze 
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považovat za absolutně platné za všech podmínek. Vždy je nutno počítat s výrazným vlivem 
konkrétních místních podmínek a rozdílným stupněm vnímavosti a citlivosti exponované populace.  

Při hodnocení působení hluku na lidské zdraví jsou nejistoty dány především neschopností 
fyzikálních parametrů hluku, které máme k dispozici, jednoduše popsat fyziologickou závažnost, 
tedy nebezpečnost hlukové události. Dále je nezbytné počítat s tím, že účinek hluku je variabilní 
nejen interindividuálně, ale i situačně, sociálně, emocionálně a historicky. V praxi se proto nezřídka 
setkáváme se situacemi, kdy lidé postižení hlukem v konkrétních podmínkách nepotvrzují platnost 
stanovených limitů, neboť z exponované populace se vydělují skupiny osob velmi citlivých a naopak 
velmi rezistentních, které stojí jakoby mimo kvantitativní závislosti. Za různých okolností 
představují tyto atypické reakce 5 – 20 % celé populace. Se zvýšeným rizikem výrazného obtěžování 
hlukem je nutné počítat u lidí senzitivních, lidí majících obavy z určitého zdroje hluku a lidí, kteří 
cítí, že nad danou hlukovou situací nemají možnost kontroly. 

Vztahy dávka – účinek z epidemiologických studií, hodnocení hlukové expozice a použití 
expozičního scénáře bylo při hodnocení vždy provedeno na straně bezpečnosti. 

6. Socioekonomické vlivy  

Posuzovaný záměr zavedení průmyslové výroby do stávající nevyužívané haly průmyslového 
areálu ACO Tábor se svým charakterem nijak nevymyká stávajícím aktivitám v okolních objektech 
areálu. Záměr však vnáší do území imise nové látky – styrenu, byť ve velmi nízkých koncentracích 
které nemohou ovlivnit veřejné zdraví místní populace ani obtěžovat zápachem. Stěžejním 
opatřením proto bude řádné dodržování technologických postupů apod. Důležitá bude při 
rekonstrukci a novém provozu předmětné haly řádná komunikace a spolupráce s obyvateli nejbližší 
zástavby a vstřícné reakce na jejich případné podněty a připomínky.  

Při zavádění výroby laminovny do stávající nevyužívané haly průmyslového areálu nedojde 
k záboru přírodně cenných či parkových ploch, nedojde ani ke kácení žádných vzrostlých stromů, 
což obvykle vyvolává pocity narušování či devastace životního prostředí a s tím spojené negativní 
reakce obyvatel žijících v dané lokalitě a jejím okolí. Realizace záměru znamená pouze úpravy 
vnitřních prostor stávající haly, vizuálně se tak realizací záměru ve venkovním prostředí nic 
nezmění.  

V kontextu ekonomickém přináší posuzovaný záměr dopady pozitivní pro oznamovatele.  

V souvislosti se zavedením provozu laminovny dojde ke vzniku 11 nových pracovních míst. 
Stávajícím pracovníkům přinese rozšíření provozu a ekonomické investice do areálu jistou 
perspektivu zaměstnanosti do budoucna. Realizace záměru je tak pro část obyvatel v okolí, 
existenčně závislých na provozu společnosti ACO INDUSTRIES TÁBOR s.r.o., stabilizujícím 
faktorem, neboť rozvojem a investicemi do areálu dojde i k zajištění ekonomického statutu 
zaměstnanců oznamovatele a jejich rodin, pro které je provoz posuzovaného průmyslového areálu 
zdrojem primárních i sekundárních pracovních příležitostí. Tyto aspekty náleží zejména mezi 
společenské determinanty zdraví, spadají do oblasti vnímání rizika a budou nabývat kladných 
hodnot. 

Realizace záměru nevyvolá změnu životní úrovně místního obyvatelstva ani pravděpodobně 
nezmění jejich dosavadní návyky. Záměr neovlivní strukturu obyvatel v daném území – např. dle 
věku, zastoupení pohlaví, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti atd.  
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7. Závěr 

Z vyhodnocení výsledků hlukové a rozptylové studie vyplývá, že nový provoz laminovny 
v doposud nevyužívané hale v ACO Tábor nebude představovat zvýšené riziko nepříznivých 
zdravotních účinků hluku a imisemi styrenu v ovzduší pro obyvatele zájmového území v okolí 
průmyslové zóny.  

Prestižní zahraniční instituce zabývající se hodnocením rizik z životního prostředí (Světová 
zdravotnická organizace WHO, US EPA, Úřad pro hodnocení zdravotních rizik z prostředí OEHHA) 
stanovily referenční koncentrace pro akutní, subchronické i chronické neurotoxické účinky styrénu. 
V rámci předkládaného posouzení byly vyhodnoceny maximální hodnoty imisních příspěvků 
styrénu vyčíslené rozptylovou studií v rozptylové studii s hypotézou, že suma TOC je ze 100% 
tvořená styrenem. Rozptylovou studií vyčíslené max. hodinové koncentrace styrenu, při současném 
uvažování nulového imisního pozadí této škodliviny, byly porovnány s příslušnými referenčními 
koncentracemi výpočtem hodnoty kvocientu nebezpečnosti (Hazard Quotient – HQ) daného 
poměrem expoziční koncentrace a koncentrace referenční. Vzhledem k tomu, že vypočtené 
kvocienty nebezpečnosti HQ jsou pro hodinová maxima řádově nižší než 1, neočekává se vnik rizika 
nepříznivých účinků z akutní, subchronické ani chronické expozice styrénu. Celkově lze riziko 
toxických účinků vyplývajících z expozice obyvatel imisím styrénu z provozu posuzované výrobny 
nádrží z kompozitů označit za nevýznamné.  

Po zahájení nového provozu laminovny v areálu ACO Tábor nebude docházet v nejbližším okolí 
obytných budov k překračování hygienického limitu hluku  LAeq,8hod  = 50 dB v denní době, což je 
zároveň i limitní hodnota, od níž se začínají projevovat nepříznivé účinky hluku. V době noční 
nebude výrobna nádrží z kompozitů v provozu, proto odtud nebude v noční době emitován žádný 
hluk. Samotný provoz laminovny bude k celkovému hluku přispívat velmi malou měrou, maximum 
příspěvků u nejbližší obytné zástavby bylo vyčísleno pro denní dobu v úrovni 38,6 dB. Vlastní nová 
výroba nádrží z kompozitů v areálu ACO Tábor nezpůsobí překračování prahových hodnot 
prokázaných účinků hlukové zátěže v denní době. Při hodnocení celkové úrovně hluku  v daném 
území lze konstatovat, že celkové úrovně hluku v prostoru zástavby situované jihovýchodně až 
východně od haly určené k umístění provozu laminovny dosahují takových hodnot, které mohou 
způsobovat v denní době mírné až silné obtěžování a zhoršovat komunikaci řečí. Za tuto situaci je 
však jednoznačně odpovědný dopravní hluk na komunikacích III/00356, jehož úroveň je tak vysoká, 
že bude zcela překrývat denní hluk emitovaný z haly laminovny po jejím projektovaném 
zprovoznění. Provoz laminovny tak nebude v celkové akustické situaci dané lokality pravděpodobně 
samostatně vůbec odlišitelný, nebude mít na výsledné úrovni hluku podíl identifikovatelný lidským 
sluchovým aparátem. Příspěvek z provozu a obslužné dopravy pro areál je nevýznamný, je 
akustickou studií vyčíslen do max. úrovně 0,1 dB. Lidský sluchový aparát je schopen rozeznat 
změnu intenzity hluku v úrovni min. 2 – 3 dB, u velmi citlivých jedinců to může být o cca 0,5 dB 
méně. I z tohoto důvodu se do nového  nařízení vlády č. 272/2011 Sb. do § 20 odst. 4 dostalo 
ustanovení,  
že při hodnocení změny hodnot hlukového ukazatele v chráněných venkovních prostorech staveb, 
chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních prostorech staveb nelze považovat za 
hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB. 

Závěrem hodnocení vlivů na veřejné zdraví na základě shrnutí výše uvedených poznatků 
lze konstatovat, že realizace záměru s názvem „Výroba nádrží z kompozitu v ACO Tábor“ 
přináší prakticky nezměněný expoziční scénář imisím hluku a polutantů ovzduší a tudíž lze 
ve výhledu očekávat, že se stávající úroveň rizika poškození veřejného zdraví v daném území 
realizací tohoto záměru pravd ěpodobně nezmění.  
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1. URČENÍ POSUDKU 
 

1.1. Pro koho byl posudek zpracován 
 
Posudek byl zpracován jako podklad pro závazné stanovisko dle § 11 odst. 2, písm. b) 
k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší a k povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší dle § 11, odst. 2, 
písm. d)  téhož zákona pro  
Investor: ACO Industries Tábor, s.r.o. 

     Průmyslová 1158 
     391 01 SEZIMOVO ÚSTÍ 

                            
           IČO 26033976 

 
1.2. Posudek zpracoval (včetně kopie rozhodnutí o vydání autorizace, razítko a 

podpis autorizované osoby) 
 
1.2.1.  Jméno a příjmení autorizované osoby: 

      
  Ing. Josef Charouzek 
 

1.2.2. Adresa: 
  Menhartova 1559 
  393 01 PELHŘIMOV 
 

1.2.3. Autorizace (kým, datum): 
 

Ministerstvo životního prostředí ČR pod čj. 3311/740/02 ze dne  16. října 2002. 
Ministerstvo životního prostředí ČR pod čj. 2748/740/03/MS ze dne  2. září 2003. 
Prodloužení osvědčení pod č.j.1662/820/08/IB ze dne 15.5.2008 s platností bez omezení  
ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., §42, odst.4). 

            Kopie osvědčení je v příloze na konci posudku 
      

 1.2.4. Razítko a podpis autorizované osoby 
 
 
 
 
 
 
 
        ..………………………………….. 
             podpis autorizované osoby 
 

1.2.5.Datum zpracování posudku: 18.října 2014          
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1.3. Za jakým účelem byl odborný posudek zpracován 
 

V průmyslové zóně města Sezimovo Ústí provozuje firma ACO Industries Tábor, 
s.r.o. výrobní areál, v němž má být do stávající výrobní haly na st. p. č. 2571 osazena 
technologie výroby nádrží z kompozitů. 

V současné době žádá investor o vydání závazného stanoviska k umístění zdroje a k 
povolení k provozu a za tím účelem požádal o stanovisko KÚ Jihočeského kraje, který 
v souladu s § 11, odst. 2, písm. b) a  d) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, požaduje 
předložit odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou. 
 

Jedná se tedy o souhlas k umístění vyjmenovaného stacionárního zdroje a 
povolení provozu vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu přílohy č. 2 
k zákonu č. 201/2012 Sb. kód 9.19. Výroba kompozitů za použití kapalných nenasycených 
polyesterových pryskyřic s obsahem styrénu s projektovanou spotřebou těkavých 
organických látek od 0,6 t/rok. 

Součástí záměru je ještě další vyjmenovaný zdroj kód 1.1. Spalování paliv 
v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW. 
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2. OBECNÉ ÚDAJE 
 

2.1. Podklady 
 
2.1.1. Popis šetření na místě 

V areálu ACO Industries Tábor, s.r.o. v Sezimově Ústí je na stavební parcele č. 2571 
vybudována výrobní hala, do níž má být realizována vestavba technologie na výrobu nádrží 
z kompozitů. Záměr je v současné době projednáván v procesu EIA.  

 
2.1.2. Popis projektové dokumentace 

 Stávající výrobní hala bude dispozičně rozdělena na tři části – část výrobní, část 
skladovou a část montážní. Ve východní části haly bude umístěna výroba – technologie výroby 
válcových kompozitních nádrží, ve střední části haly bude sklad polotovarů a v západní části 
haly pak bude konečná montáž nádrží.  
Základní technologií výroby válcových kompozitních nádrží je navíjení skelné tkaniny nasycené 
polyesterovou pryskyřicí na kovové jádro – formu. Kovová forma je smršťovací a při navíjení je 
chráněna separační PE fólií. Navíjení probíhá automaticky, tkanina je odvíjena ze zásobníku a 
prochází lázní pryskyřice smíchané s tvrdidlem (peroxid). Takto je vyrobena trubka o průměru 
1,1 až 3,0 m, délky až 9 m. Po vytvrdnutí se jádro vytáhne a trubka se pomocí jeřábu přesune do 
skladu polotovarů. Ve stejné hale se vyrábí i dna nádrží – stříkáním speciální pistolí umožňující 
smíchání pryskyřice s tvrdidlem a skelnými vlákny. Směs je nastříkána na formu chráněnou 
separační vrstvou z PE fólie. Forma je umístěna na rotačním stole, což umožňuje provádění 
nástřiku z jednoho místa. Pracovní prostor je kompletně zakrytován (kabina) a odsáván. 
K manipulaci s formami slouží karusel s 6 místy s různými formami na rotačních stolech. Ostatní 
díly nerotačního tvaru jsou vyráběny v samostatných kabinách stejnou technologií, formy 
opatřené separační PE fólií jsou umístěny na manipulačních stolech. Také tyto kabiny jsou 
odsávány. Odsávaná vzdušina je vedena vzduchotechnickým potrubím přes jednotku termického 
spalování do komína. Ve stejném prostoru probíhá i mytí stříkacích pistolí acetonem a jeho 
výpary jsou rovněž odsávány přes jednotku termického spalování. K mytí forem se aceton 
nepoužívá – je použita PE separační vrstva.  
Ohřev přiváděného vzduchu náhradou za odváděnou vzdušinu k termickému spalování 30 000 
m3/hod je prováděn ve vzduchotechnické jednotce KLG 350 Frivent osazené hořákem na zemní 
plyn Weishaupt WG 30N/1-C,ZM,LN s plynulou regulací výkonu. Celkový instalovaný výkon 
320 kW, příkon cca 0,35 MW. Spotřeba zemního plynu max. 32 Nm3/hod. Spaliny jsou 
odváděny komínem výšky 11 m nad střechu haly.   
Dále zde budou instalovány tmavé plynové zářiče -2 kusy KM 36-N-U-36-9 příkon 2 x 36 kW, 6 
kusů KM 45-N-U-45-12 příkon 6 x 45 kW. Celkový instalovaný příkon 0,342 MW. Spaliny jsou 
odváděny samostatně od každého zářiče výdechem nad střechu výšky 11 m. 
Odsávaná vzdušina obsahující páry styrénu a acetonu je vedena na jednotku termického 
spalování. Jednotka termického katalitického spalování se zeolitovým koncentrátorem je osazena 
hořákem na zemní plyn typ AH-MA max. výkon 100 kW; příkon cca 0,11 MW. Spotřeba 
zemního plynu 7 Nm3/hod. Vzdušina je odváděna do venkovního ovzduší komínem výšky 20 m. 
Do skladu polotovarů jsou vyrobené díly přesouvány až po jejich úplném vytvrdnutí. Ve skladu 
jsou uloženy po dobu, než dojde k jejich přesunu do montážní části haly (pomocí jeřábu). 
Montáž nádrží je prováděna ručním spojením – laminací vyrobených dílů pomocí pásů skelné 
tkaniny a pryskyřice s tvrdidlem nanášené pomocí štětců nebo válečků. Toto pracoviště je 
samostatně odsáváno.  
Skladování vstupních surovin pro výrobu: Pryskyřice v maximálním množství 8000 kg bude 
skladována v samostatné zabezpečeném skladu a tvrdidlo (peroxid) v maximálním množství 250 
kg bude skladován rovněž v samostatném stavebně zabezpečeném skladu. 
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2.2. Identifika ční údaje 
 

2.2.1. Název stacionárního zdroje 
Výroba nádrží z kompozitů ACO Tábor. 
 

2.2.2. Adresa, provozovatel, IČ provozovatele 
ACO Industries tábor, s.r.o. 

            Průmyslová 1158 
            391 01 Sezimovo Ústí 
                            

      IČO 260 33 976 
 

2.3. Návrh zařazení stacionárního zdroje dle přílohy č. 2  zákona 
 

Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, příloha č. 2, kód 9.19. 
Výroba kompozitů za použití kapalných nenasycených polyesterových pryskyřic 
s obsahem styrénu s projektovanou spotřebou těkavých organických látek od 0,6 t/rok. 

Součástí záměru je ještě další vyjmenovaný zdroj kód 1.1. Spalování paliv 
v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW. 
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3. POPIS STACIONÁRNÍHO ZDROJE A JEHO PROVOZU 
 

3.1. Popis používané technologie 
 
Stávající výrobní hala bude dispozičně rozdělena na tři části – část výrobní, část 

skladovou a část montážní. Ve východní části haly bude umístěna výroba – technologie výroby 
válcových kompozitních nádrží, ve střední části haly bude sklad polotovarů a v západní části 
haly pak bude konečná montáž nádrží.  
Základní technologií výroby válcových kompozitních nádrží je navíjení skelné tkaniny nasycené 
polyesterovou pryskyřicí na kovové jádro – formu. Kovová forma je smršťovací a při navíjení je 
chráněna separační PE fólií. Navíjení probíhá automaticky, tkanina je odvíjena ze zásobníku a 
prochází lázní pryskyřice smíchané s tvrdidlem (peroxid). Takto je vyrobena trubka o průměru 
1,1 až 3,0 m, délky až 9 m. Po vytvrdnutí se jádro vytáhne a trubka se pomocí jeřábu přesune do 
skladu polotovarů. Ve stejné hale se vyrábí i dna nádrží – stříkáním speciální pistolí umožňující 
smíchání pryskyřice s tvrdidlem a skelnými vlákny. Směs je nastříkána na formu chráněnou 
separační vrstvou z PE fólie. Forma je umístěna na rotačním stole, což umožňuje provádění 
nástřiku z jednoho místa. Pracovní prostor je kompletně zakrytován (kabina) a odsáván. 
K manipulaci s formami slouží karusel s 6 místy s různými formami na rotačních stolech. Ostatní 
díly nerotačního tvaru jsou vyráběny v samostatných kabinách stejnou technologií, formy 
opatřené separační PE fólií jsou umístěny na manipulačních stolech. Také tyto kabiny jsou 
odsávány. Odsávaná vzdušina je vedena vzduchotechnickým potrubím přes jednotku termického 
spalování do komína. Ve stejném prostoru probíhá i mytí stříkacích pistolí acetonem a jeho 
výpary jsou rovněž odsávány přes jednotku termického spalování. K mytí forem se aceton 
nepoužívá – je použita PE separační vrstva.  
Ohřev přiváděného vzduchu náhradou za odváděnou vzdušinu k termickému spalování 30 000 
m3/hod je prováděn ve vzduchotechnické jednotce KLG 350 Frivent osazené hořákem na zemní 
plyn Weishaupt WG 30N/1-C,ZM,LN s plynulou regulací výkonu. Celkový instalovaný výkon 
320 kW, příkon cca 0,35 MW. Spotřeba zemního plynu max. 32 Nm3/hod. Spaliny jsou 
odváděny komínem výšky 11 m nad střechu haly.   
Dále zde budou instalovány tmavé plynové zářiče -2 kusy KM 36-N-U-36-9 příkon 2 x 36 kW, 6 
kusů KM 45-N-U-45-12 příkon 6 x 45 kW. Celkový instalovaný příkon 0,342 MW. Spaliny jsou 
odváděny samostatně od každého zářiče výdechem nad střechu výšky 11 m. 
Odsávaná vzdušina obsahující páry styrénu a acetonu je vedena na jednotku termického 
spalování. Jednotka termického katalitického spalování se zeolitovým koncentrátorem je osazena 
hořákem na zemní plyn typ AH-MA max. výkon 100 kW; příkon cca 0,11 MW. Spotřeba 
zemního plynu 7 Nm3/hod. Vzdušina je odváděna do venkovního ovzduší komínem výšky 20 m. 
Do skladu polotovarů jsou vyrobené díly přesouvány až po jejich úplném vytvrdnutí. Ve skladu 
jsou uloženy po dobu, než dojde k jejich přesunu do montážní části haly (pomocí jeřábu). 
Montáž nádrží je prováděna ručním spojením – laminací vyrobených dílů pomocí pásů skelné 
tkaniny a pryskyřice s tvrdidlem nanášené pomocí štětců nebo válečků. Toto pracoviště je 
samostatně odsáváno.  
Skladování vstupních surovin pro výrobu: Pryskyřice v maximálním množství 8000 kg bude 
skladována v samostatné zabezpečeném skladu a tvrdidlo (peroxid) v maximálním množství 250 
kg bude skladován rovněž v samostatném stavebně zabezpečeném skladu. 

 
3.2. Technický popis všech technologických zařízení, název výrobce 

        

Technický popis je uveden v kapitole 3.1. Technologická linka sestává: 
a. Výrobní linka nádrží z kompozitů – dodavatel bude vybrán. 
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b. Zeolitový rotační koncentrátor a katalytická spalovací jednotka je osazena hořákem na 
zemní plyn typ AH-MA max. výkon 100 kW- dodavatel Filtrační technika, Suchdolské 
nám. 445/7, Praha 6  

c. Vzduchotechnická jednotka KLG 350 Frivent osazené hořákem na zemní plyn Weishaupt 
WG 30N/1-C,ZM,LN s plynulou regulací výkonu, příkon 0,35 MW. 

d.   Tmavé plynové zářiče -2 kusy KM 36-N-U-36-9 příkon 2 x 36 kW, 6 kusů KM 45-N-U- 
      45-12 příkon 6 x 45 kW. Celkový instalovaný výkon 342 kW, příkon 0,376 MW.  

          
Jmenovitá výrobní kapacita: 

� Roční výroba     250 t výrobku. 
� provoz linky    cca 250 dnů v roce až 2000 hodin 
� směnnost     1denní směna 
� průměrný denní výkon   1 t výrobku /den 
 

3.3. Údaje o vzduchotechnice – samostatný či společný odvod odpadních 
plynů do atmosféry, množství, stavové podmínky, výška komína 

 
Součástí linky na výrobu nádrží z kompozitů je odsávací ventilátor typ NA o výkonu 

30 000 m3/h, který odsává vzdušinu od výrobních zařízení a odvádí ji na jednotku termického 
spalování. Jedná se o zeolitový rotační koncentrátor s katalytickou spalovací jednotkou. 
Kontaminovaný vzduch o průtoku 30 000 m3/h při teplotě 200oC je veden přes filtr pro 
zachycení případných prachových částic do zeolitového koncentrátoru, který slouží ke 
snižování emisí VOC. Rotor je třeba pro jeho správnou funkci kontinuálně regenerovat 
desorpčním vzduchem. Kontaminovaný desorpční vzduch o celkovém průtoku 2 000 m3/h při 
teplotě 43oC je veden do regenerativního katalytického zařízení (RCO). Když se rotor 
kontinuálně otáčí, část jeho povrchu je vystavena protiproudému toku vzduchu o průtoku 
přibližně 2 000 m3/h o teplotě 200oC pro odstranění absorbovaných rozpouštědel. Tento 
desorpční vzduch je veden do katalitického regenerativního zařízení (RCO) pro likvidaci VOC. 
Zařízení RCO obsahuje dvě komory, které jsou provozovány v regenerativním režimu. 
Kontaminovaný vzduch prochází skrz první komoru, která je horká díky předchozímu provozu. 
Teplota vzduchu se zvýší na 350oC, kdy probíhá oxidační reakce VOC na katalyzátoru. Horký 
vzduch prochází druhým keramickým ložem a předává své teplo. Směr proudění se periodicky 
mění. Jestliže koncentrace VOC na vstupu není dostatečně vysoká, nevyvíjí se dostatečné 
množství tepla pro udržení teploty na oxidační teplotě potom elektrické topné těleso umístěné 
ve spalovací komoře dohřívá vzduch. Vyčištěná vzdušina je při garantované koncentraci TOC 
20 mg/Nm3 odváděna komínem do ovzduší. Pro udržování konstantní teploty desorpčního 
vzduchu je nainstalován hořák, model Eclipse AH-MA spalující zemní plyn. Výkon hořáku 10 
– 100 kW. Vzdušina je odváděna komínem výšky 20 m. 

 Náhrada odsávané vzdušiny je řešena prostřednictvím vzduchotechnické jednotky 
(VZJ) o výkonu 30 000 m3/h s filtrem EU 4 s plynovým hořákem Weishaupt s příkonem do 
350 kW spalující zemní plyn z veřejné distribuční sítě. Čerstvý vzduch je nasáván přes hluk 
tlumící žaluzii do vzduchotechnické jednotky KLG 350 Frivent. Spaliny jsou odváděny 
komínem nad střechu haly 

 
3.4. Systém řízení, regulace a měření procesů 

 
Vlastní výroba nádrží není nijak centrálně řízena. Každý z technologických celků  - 

navíjecí zařízení, karusel s rotačními pracovními stoly mají vlastní řízení.   
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Jednotka termického spalování má vlastní řídící jednotku, která sleduje parametry 
vstupující a vystupující vzdušiny s garantovanou koncentrací TOC na výstupu do 20 mg/Nm3.  
Do ovzduší tedy odchází nedopalky organických látek , které jsou bez zápachu a ne styrén. 

Vzduchotechnická jednotka má vlastní řídící jednotku sledující teplotu v hale a na 
základě snímaných hodnot je řízen provoz hořáku. 

 
3.5. Údaje o referenčních stavbách 

 
Technologie výroby kompozitů za použití kapalných nenasycených polyesterových 

pryskyřic s obsahem styrénu je technologií značně rozšířenou a provozovanou na řadě míst v 
republice, při níž jsou nejzávažnější emise styrénu vystupující z výrobního procesu, jejichž 
množství je závislé na použitých vstupních surovinách. Důležité je důležité, aby odsávaná 
vzdušina byla do venkovního ovzduší odváděna přes zařízení omezující emise TOC. Použité 
zařízení zeolitový rotační koncentrátor s katalytickou spalovací jednotkou je zařízením 
splňující nejvyšší požadavky na ochranu ovzduší jedná se o zařízení na úrovni současného 
poznání. 

 
3.6. Schémata, nákresy 

Mapa širších vztahů  
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Technologické schéma výroby. 
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3.7. U stacionárních zdrojů nespadajících do působnosti referenčních 
dokumentů o nejlepších dostupných technikách porovnání navrženého 
technického řešení a emisních parametrů s nejlepším běžně dostupným 
technickým řešením, případně také s obdobnými již provozovanými 
technologiemi 

 
Jedná se o výrobu nádrží za použití látek z nichž se uvolňuje styrén, který má velice 

nízký čichový práh. Proto výrobní linka doplněná jednotkou termického spalování, přes níž je 
vedena veškerá odsávaná vzdušina z výroby nádrží,  je technologií splňující ty nejpřísnější 
požadavky na ochranu ovzduší. Jedná se bezesporu o nejlepší dostupnou technologii k ochraně 
ovzduší.  
 

3.8. Popis výrobního programu, jmenovité (projektované) výrobní kapacity, 
údaj o provozu stacionárního zdroje 

 
Posuzovaná linka je určena pro výrobu nádrží z kompozitů při níž vznikají významné 

emise styrénu do pracovního prostředí z něhož jsou v místě vzniku odsávány a vedeny přes 
jednotku termického spalování komínem do venkovního ovzduší. Za jednotkou termického 
spalování odchází do ovzduší nedopalky organických látek v množství do 20 mg/m3 TOC, 
které jsou bez zápachu. 
Jmenovitá výrobní kapacita: 

� roční výroba     250 t výrobku. 
� provoz linky    cca 250 dnů v roce až 2000 hodin 
� směnnost     1denní směna 
� průměrný denní výkon   1 t výrobku /den 
 

Výsledným produktem jsou nádrže  průměru 1,1 – 3,0 m, délky až  9 m. 
 

3.9. Návrh na zařazení uvedené technologie podle přílohy č. 2 zákona. 
 

Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, příloha č. 2, kód 9.19. 
Výroba kompozitů za použití kapalných nenasycených polyesterových pryskyřic 
s obsahem styrénu s projektovanou spotřebou těkavých organických látek od 0,6 t/rok. 

Součástí záměru je ještě další vyjmenovaný zdroj kód 1.1. Spalování paliv 
v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW. 
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4. EMISNÍ CHARAKTERISTIKA STACIONÁRNÍHO 
ZDROJE 

 

4.1. Umístění měřícího místa 
 

V posuzovaném výrobním zařízení není řešeno vypouštění vzdušiny do venkovního 
ovzduší soustředěným výdechem – komínem za jednotkou termického spalování. Proto bude 
na komíně v projektantem určeném místě osazena příruba pro měření emisí. Měření dle § 3 
vyhl. č. 415/2012 Sb. je stanoveno 1 x za 3 roky. 

Pro spalovací stacionární zdroje o příkonu nižším než 1 MW spalující plynná paliva 
není povinnost měření emisí stanovena a proto zde není určeno ani měřící místo.  Ve smyslu 
stávající legislativy není požadováno provádět měření emisí TZL. Proto není řešeno ani 
umístění měřícího místa. 

 
4.2. Specifikace znečišťujících látek emitovaných ze stacionárního zdroje 

 
Za jednotkou termického spalování odchází do venkovního ovzduší pouze TOC. Před 

zeolitovým koncentrátorem je osazen filtr pro zachycení případných TZL, takže s emisí TZL 
do venkovního ovzduší se neuvažuje. Dle platné legislativy vyhl. č. 415/2012 Sb., příloha č. 5, 
část 2 bod 9 jsou stanoveny emisní limity pro TOC a TZL. 

Ze spalovacích stacionárních zdrojů spalujících zemní plyn odchází do ovzduší NOx a 
CO. Pro ostatní škodliviny není stanoven emisní limit. 

 
4.3. Naměřené hodnoty emisí na stacionárním zdroji (přílohou kopie měřícího 

protokolu), případně referenčním stacionárním zdroji 
 

Jedná se výrobní linku doplněnou jednotkou termického spalování, která není dosud 
realizována a tedy ani měřeny emise. Dle dodavatele jednotky termického spalování bude na 
výstupu do venkovního ovzduší za touto jednotkou garantováno dodržení následujících hodnot 
emisí:  

TOC do 20 mg/m3   
CO do 100 mg/m3 

NOx do 200 mg/m3 
 

4.4. Vypočtené hodnoty emisí 
 

Emise z tepelných zdrojů 
 
V hale budou instalovány pro vytápění nové tmavé plynové zářiče -2 kusy KM 36-N-

U-36-9 příkon 2 x 36 kW, 6 kusů KM 45-N-U-45-12 příkon 6 x 45 kW celkový instalovaný 
příkon 0,342 MW spalující zemní plyn z veřejné distribuční sítě. Průměrná spotřeba ZP 25 
Nm3/h provoz cca 1500 hod za rok. Roční spotřeba ZP 37 500 Nm3/rok  

Vzduchotechnická jednotka (VZJ) s filtrem EU 4 s plynovým hořákem Weishaupt 
s příkonem do 0,350 MW spalující zemní plyn z veřejné distribuční sítě. Průměrná spotřeba ZP 
50 Nm3/hod. provoz cca 1500 hod za rok. Roční spotřeba ZP 37 500 Nm3/rok. 

Pro omezování emisí styrénu a acetonu z výrobního procesu bude použita jednotka 
termického katalitického spalování se zeolitovým koncentrátorem jejíž součástí je hořák na 
zemní plyn typ AH-MA max. výkon 100 kW; příkon cca 0,11 MW. Spotřeba zemního plynu 7 
Nm3/hod. Roční spotřeba ZP 14 000 Nm3/rok. 
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A. Zdroje pro vytápění haly jsou zařazeny z pohledu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
příloha č.2 kód 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 
MW do 5 MW. Jedná se o vyjmenované zdroje. 

Sdělením odboru ochrany ovzduší zveřejněným ve věstníku MŽP jsou stanoveny 
následující emisní faktory a z nich je stanovena hodnota emisí takto (při spotřebě ZP 75 000 
Nm3.rok-1). 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
B. Zdroj tepla pro jednotku termického spalování je zařazen z pohledu zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, příloha č.2 kód jako nevyjmenovaný zdroj s příkonem 0,11 MW. Jedná se o 
procesní ohřev. Roční spotřeba ZP 14 000 Nm3. Provoz  2 000 hodin. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Emise z technologických zdrojů 
1. Laminace nádrží 

Při laminaci nádrží bude použito 100 tun polyesterové pryskyřice s obsahem styrénu 45 
%. Bude tedy nakládáno se 45 tunami VOC za rok, v přepočtu 41,5 tun TOC 
z polyesterových pryskyřic. V rámci technologie výroby nádrží z kompozitů se uplatňují emise 
styrénu, které jsou odváděny do venkovního ovzduší komínem přes uhlíkový filtr. Vnitřní 
prostor výroby je odsáván vzduchotechnickými jednotkami o celkové odváděném množství 
vzdušiny min. 30 000 m3/hod. Při spotřebě polyesterové pryskyřice 50 kg/hod s obsahem styrénu 
45 %  je obsah styrénu vstupujícího do procesu 22,5 kg/hod. Při spotřebě pryskyřice 100 t/rok 
bude tedy obsah styrénu vstupujícího do procesu 45 t.  

Pro čištění stříkacích pistolí se používá aceton v množství do 0,5 l/hod. Roční 
spotřeba acetonu 1000 l tj. cca 855 kg jako VOC; 0,53 t/rok TOC.  

Podle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší ke stanovení roční hmotnostní 
bilance těkavých organických látek podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a vyhlášky 
č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých 
dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší provedeme posouzení emisí styrénu takto:  

 Ve výrobním procesu je pak možné ještě snížit emise použitím technologie navíjení 
s pryskyřicí se sníženou emisí styrénu (emisní součinitel 60,9 kg/t) – 60% výroby, stříkáním 
s pryskyřicí se sníženou emisí styrénu (emisní součinitel 109,5 kg/t) – 30% výroby a ruční 
laminace (emisní součinitel 56,9 kg/t) – 10% výroby. Při použití těchto technologií pak  bude 

Škodlivina 
 

NOx 
Oxid 

uhelnatý 
CO 

Emisní faktor  ZP 
v kg/106 m3 ZP 

1300 320 

Vypočtená hodnota 
emisí v t/rok 
 - plynové zářiče 
- vzduchotechnická 
jednotka 

 
 

0,0487 
0,0487 

 
 

0,0120 
0,0120 

Škodlivina 
 

NOx 
Oxid 

uhelnatý 
CO 

Emisní faktor  ZP 
v kg/106 m3 ZP 

1300 320 

Vypočtená hodnota 
emisí v t/rok 

0,0182 0,0045 
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roční emise styrénu činit (60 x 60,9) + (30 x 109,5) + (10 x 56,9) = 7 508 kg styrénu při spotřebě 
100 t pryskyřice.  

Do výrobku je tedy zabudováno 37,492 t styrénu. 
Do  pracovního ovzduší haly odchází:   7,508 t styrénu a 0,855 t acetonu jako 

VOC. Kontaminovaná vzdušina je z výrobní haly odsávána a vedena přes jednotku termického 
spalování. Jedná se o zeolitový rotační koncentrátor s katalytickou spalovací jednotkou. 
Kontaminovaný vzduch o průtoku 30 000 m3/h při teplotě 200C je veden přes filtr pro zachycení 
případných prachových částic do zeolitového koncentrátoru, který slouží ke snižování emisí 
VOC. Rotor je třeba pro jeho správnou funkci kontinuálně regenerovat desorpčním vzduchem. 
Kontaminovaný desorpční vzduch o celkovém průtoku 2 000 m3/h při teplotě 43oC je veden do 
regenerativního katalytického zařízení (RCO). Když se rotor kontinuálně otáčí, část jeho povrchu 
je vystavena protiproudému toku vzduchu o průtoku přibližně 2 000 m3/h o teplotě 200oC pro 
odstranění absorbovaných rozpouštědel. Tento desorpční vzduch je veden do katalitického 
regenerativního zařízení (RCO) pro likvidaci VOC. Zařízení RCO obsahuje dvě komory, které 
jsou provozovány v regenerativním režimu. Kontaminovaný vzduch prochází skrz první komoru, 
která je horká díky předchozímu provozu. Teplota vzduchu se zvýší na 350oC, kdy probíhá 
oxidační reakce VOC na katalyzátoru. Horký vzduch prochází druhým keramickým ložem a 
předává své teplo. Směr proudění se periodicky mění. Jestliže koncentrace VOC na vstupu není 
dostatečně vysoká, nevyvíjí se dostatečné množství tepla pro udržení teploty na oxidační teplotě 
potom elektrické topné těleso umístěné ve spalovací komoře dohřívá vzduch. Vyčištěná vzdušina 
je při garantované koncentraci TOC 20 mg/Nm3 odváděna komínem do ovzduší. Pro udržování 
konstantní teploty desorpčního vzduchu je nainstalován hořák, model Eclipse AH-MA spalující 
zemní plyn. Výkon hořáku 10 – 100 kW. 

Imisní limit pro styren není zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ani dalšími 
prováděcími předpisy dosud vydanými stanoven. V dohodě se zadavatelem byla jako srovnávací 
hodnota užita doporučená imisní koncentrace, podle údajů SZU Praha a to 70 µg/m3. 
Investor má zájem, aby okolí nebylo provozem obtěžováno nad tuto doporučenou koncentraci  
styrenu v obytné zóně a proto stanovil podmínku snížení koncentrace styrénu pod 35 µg/m3, tedy 
na polovinu hodnoty čichového prahu. 
Při provozu 2000 hodin za rok bude hodinová emise styrénu  (VOC) činit 30 000 x 20 = 
600 000 mg tj. 0,6 kg/hod; 1,2 t/rok.  

 
Garantovaná emise TOC za jednotkou termického spalování je pod 20 mg/m3 

 
Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší , příloha č. 2  se jedná o vyjmenovaný 

zdroj znečišťování ovzduší kód 9.19. Výroba kompozitů za použití kapalných nenasycených 
polyesterových pryskyřic s obsahem styrénu  s projektovanou spotřebou těkavých organických 
látek od 0,6 t/rok. 

 
 

4.5. Porovnání s požadavky stanovenými zákonem nebo prováděcími 
právními předpisy 

 
A. Spalovací stacionární zdroje 

Podle Vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování  a jejím zjišťování a o 
provedením některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, příloha č. 2, část II, tab. 1.2. 
platí tyto specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu vyšším než 0,3 MW a nižším než 50 MW: 
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Druh paliva a topeniště Specifické emisní limity (mg/m3) Specifické emisní limity (mg/m3) 
0,3 – 1,0 MW 1,0 – 5,0 MW 

SO2 NOx TZL  CO SO2 NOx
 TZL CO  

Pevné palivo - 650 
11002) 

250 650 - 650 
11002) 

250 650 
 

Kapalné palivo  - 500 - 175 - 500 100 175 
 

Plynné palivo a zkapalněný  
plyn 

- 200 
3003) 

- 100 - 200 
3003) 

- 100 

Poznámky: 
1) Vztahuje se na spalovací stacionární zdroje s fluidním ložem. 
2) Vztahuje se na spalování pevných paliv ve výtavném topeništi. 
3) Vztahuje se na spalování propan butanu. 
4) Vztahuje se na spalování paliv mimo veřejné distribuční sítě. 
5) Vztahuje se na spalování biomasy pro spalování ve speciálních zdrojích. 

 
Vyhodnocené  emise: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Technologické zdroje 

Vyhláškou č. 415/2012 Sb., příloha č. 5, bod 9 – výroba kompozitů za použití kapalných 
nenasycených polyest polyesterových pryskyřic s obsahem styrénu s projektovanou spotřebou 
těkavých organických látek od 0,6 tun ročně (kód 9.19. přílohy č. 2 k zákonu)  je stanoveno: 

Jakákoliv činnost, při které jsou používány kapalné nenasycené polyesterové pryskyřice 
s obsahem styrenu k výrobě kompozitů. Projektovaná spotřeba VOC je tedy 45,0 + 0,855 = 
45,855 t. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vyhodnocené emise: 

 
 
 

Škodlivina 
NOx 

 

mg/m3 

Oxid uhelnatý 
CO 

mg/m3 

Emisní limit 200 100 
Vypočtená hodnota : 
 - plynové zářiče 
 - vzduchotechnika 

 
129,86 
129,86 

 
12,0 
12,0 

Projektovaná spotřeba VOC 1) 
(t/rok) 

Emisní limit 
VOC2) (kg/t) TOC (mg/m3) TZL 3) (mg/m3) 

0,6 – 5 1804) 854) 34) 
5 – 20 160 

1404) 
85 34) 

20 – 200 120 
1004) 

85 34) 

Nad 200 100 
804) 

85 34) 

Škodlivina TOC 

mg/m3 
TZL 

mg/m3 

Emisní limit 85 3 
Vypočtená hodnota  20 0 
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4.6. V případě stacionárního zdroje, u nějž je emisní limit dosahován úpravou 
technologického řízení výrobního procesu nebo použitím technologie ke 
snížení emisí, návrh vhodného provozního parametru a jeho číselné 
vyjádření, dokladující za všech okolností plnění emisního limitu, způsob jeho 
měření včetně způsobu a kalibrace měřidla a popis způsobu nepřetržitého 
zaznamenávání naměřených hodnot. 
 

Pro dodržení emisního limitu je použito zařízení k omezování emisí – jednotka 
termického spalování s garantovanou hodnotou emisí TOC a TZL na výstupu. Pro dosažení 
uvedených parametrů je třeba zajistit trvalý provoz jednotky termického spalování po celou 
dobu provozu výrobní linky na výrobu nádrží z kompozitů. 

Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, § 12, odst. 4, písm. d)  se jedná o 
vyjmenovaný zdroj, u něhož je v příloze č. 2 zákona, pro kód 9.19 ve sloupci C požadováno 
k povolení provozu zdroje doložit zpracovaný provozní řád v rozsahu požadovaném  
přílohou č. 12 vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. Nejsou požadována žádná kompenzační 
opatření. 

Pro jmenované stacionární spalovací zdroje kód 1.1 není třeba provozní řád ani 
kompenzační opatření. 
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5. ZHODNOCENÍ ÚROVN Ě ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V 
LOKALIT Ě, KDE MÁ BÝT STACIONÁRNÍ ZDROJ UMÍST ĚN 

 

5.1. Komentář vývoje znečištění ovzduší relevantními znečišťujícími látkami 
a popis aktuálního stavu 

 
V zájmovém území posuzovaného zdroje je dle dostupných informací (ČHMÚ) 

dosahováno následujících hodnot imisí znečišťujících látek: 
Kraj Jihočeský, okres Tábor, lokalita Sezimovo Ústí 

Znečišťující látka Imisní hodnota 

v µµµµg.m-3 

Imisní limit 

v µµµµg.m-3 

Poznámka 

Oxid siřičitý SO2 23,7 125 24 hod. koncentrace 

PM10 40,9 

22,2 

50 

40 

24 hod. koncentrace 

Roční průměrná koncentrace 

Oxidy dusíku NO2 14 40 Roční průměrná koncentrace 

Oxid uhelnatý CO  10 000 8 hod. koncentrace 

Benzen 1,3 5 Roční průměrná koncentrace 

Amoniak NH3  nestanoven  
V blízkém okolí posuzovaného zdroje jsou zdroje uvedených emisí, která tvoří právě 

uvedené pozadí. Pozadí TOC není známo. Zdrojem emisí PM10 je především blízká teplárna 
spalující pevná paliva. 

Zájmové území není vymezenou oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Aktuální 
údaje odboru ochrany ovzduší MŽP na základě dat z roku 2012 zveřejněné ve Věstníku č. 
2/2012, jsou uvedeny dále   



Dokumentace záměru dle z. č. 100/2001 Sb.                                      ACO Tábor výroba nádrží 

Ing. Josef Charouzek, Pelhřimov  157 
 

 



Dokumentace záměru dle z. č. 100/2001 Sb.                                      ACO Tábor výroba nádrží 

Ing. Josef Charouzek, Pelhřimov  158 
 

 
 
 
 



Dokumentace záměru dle z. č. 100/2001 Sb.                                      ACO Tábor výroba nádrží 

Ing. Josef Charouzek, Pelhřimov  159 
 

5.2. Popis vlivu stacionárního zdroje na úroveň znečištění ovzduší, porovnání 
s ostatními stacionárními zdroji, které mají vliv na předmětnou lokalitu a 
posouzení splnění požadavků vyplývajících z programů ke zlepšení 
kvality ovzduší a návrh opatření k jejich naplnění. 

 
Posuzovaný zdroj – výroba nádrží z kompozitů nebude významným zdrojem 

znečišťování ovzduší, ač je zařazen jako vyjmenovaný zdroj. Díky jednotce termického 
spalování nebude zdrojem pachových látek, bude nevýznamným zdrojem TOC, NOx a CO. 
Právě zvolená technologie termického spalování se zeolitovým koncentrátorem zaručuje 
významné snížení emisí TOC, prakticky úplnou degradaci styrénu za příznivých požadavků 
na přídavné palivo, při jehož spalování vznikají další emise. Jednotky termického spalování 
bez zeolitového koncentrátoru mají mnohem větší nároky na přídavné palivo a jsou tedy i 
významnějšími zdroji emisí ze spalování tohoto přídavného paliva. 
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6. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ PODMÍNEK PROVOZU 
 

6.1. Stanovení základních podmínek provozu a doporučení dodatečných 
podmínek provozu s ohledem na konkrétní umístění stacionárního zdroje 

 
a) Věnovat pozornost provozu technologie linky na výrobu nádrží a na ni navazující jednotky 

termického spalování. 
b) Důsledně dbát na to aby jednotka termického spalování byla v provozu po celou dobu 

provozu výrobní linky, kdy v hale běží odsávací ventilátor. 
c) Zpracovat provozním řád ve smyslu § 12 zákona č. 201/2012 Sb. v rozsahu požadovaném  
      přílohou č. 12 k vyhl. č. 415/2012 Sb. 
d) Pravidelně 1 x za 3 roky provést autorizované měření emisí za jednotkou termického 

spalování. 
 

6.2. Shrnutí případných rizik s ohledem na kvalitu ovzduší 
 

Linka na výrobu nádrží z kompozitů je významným zdrojem emisí styrénu, které ve 
venkovním ovzduší snadno dosahují hodnot čichového prahu a jsou zdrojem ovlivňování 
ovzduší. Aby tato rizika byla eliminována a vypouštěné emise byly bez zápachu je třeba zajistit 
aby po celou dobu, kdy se styrén uvolňuje z výrobního procesu, byla veškerá odváděná 
vzdušina vedena přes jednotku termického spalování. 

Současně platná legislativa požaduje pro takový provoz zpracování provozního řádu 
k uvedení do provozu. Provozní řád vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší podléhá 
schválení příslušného orgánu ochrany ovzduší v tomto případě KÚ Jihočeského kraje, odbor 
ŽP a Z. 
 

6.3. Podklady: 
 
o Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v aktuálním znění 
o Vyhláška MŽP č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o 

provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. 

o Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12, odst.1, písm. 
b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o 
provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. 

o Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí se 
zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2010. 

o Podklady dodané provozovatelem. 
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