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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I. Obchodní firma
JUTA a.s. Dvůr Králové nad Labem

A.II. IČO
45 53 41 87

A.III. Sídlo
Dukelská 417
544 01 Dvůr Králové nad Labem

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Oznamovatel:
Ing. Jiří Hlavatý – předseda představenstva
Bezručova 1447
544 01 Dvůr Králové nad Labem
telefon: 499 314 269

Projektant:
VK INVESTING s.r.o.
Ing. arch. Toman
Engeho 13
551 02 Jaroměř - Josefov
telefon: 491 815 191-2
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Rozšíření závodu JUTA a.s., výroba syntetických trávníků - výrobní závod Žirecká
Podstráň.
Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry
vyžadující zjišťovací řízení), bod 7.1. “Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických
kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100
tun/rok“. Příslušným orgánem pro zjišťovací řízení je v tomto případě Ministerstvo
životního prostředí.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Projektovaná roční maximální kapacita výroby syntetických trávníků je 12 000 tun/rok.,
4 800 000 m2.

B.I.3. Umístění záměru
Kraj
Okres
Obec
Katastrální území

Královéhradecký
Trutnov
Dvůr Králové nad Labem
Žirecká Podstráň

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Výrobní závod Žirecká Podstráň se nachází ve Dvoře Králové n/L, v lokalitě Žirecká
Podstráň a je přístupný ze silnice III/29915 Dvůr Králové n/L – Žireč, Jaroměř. Jedná se
o rozšíření výrobní kapacity a sortimentu v nových objektech. Dle platného územního
plánu města Dvůr Králové n/L je území navrhované výstavby zařazeno jako „Plochy pro
průmyslové výroby a sklady“.
Kumulace s jinými připravovanými záměry v této oblasti není známa.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Realizace hodnoceného záměru je III. etapou výstavby v této lokalitě. S tímto
rozšířením závodu bylo již uvažováno při realizaci I etapy a s tímto záměrem byly v I.
etapě navrhovány i dimenze přípojek jednotlivých inženýrských sítí a celkové dispoziční
a architektonické řešení.
Záměr je v souladu s platným územním plánem města Dvůr Králové n/L.
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Stávající areál výrobního závodu Žirecká Podstráň se nachází ve Dvoře Králové n/L,
v lokalitě Žirecká Podstráň a je přístupný ze silnice III/29915 Dvůr Králové n/L – Žireč,
Jaroměř.
Stavební část
Stávající stav

V současné době je ve výrobním závodě v provozu I. etapa výstavby – výroba
netkaných textilií a dokončuje se realizace II. etapy výstavby – rozšíření výroby
netkaných textilií a výroba plastových širokoplošných izolačních polyolefinických
geomembrán.
V následující části je uveden stručný přehled těchto dvou etap výstavby.
I. etapa výstavby

V rámci I etapy byly realizována výrobní hala na výrobu netkaných textilií – SO 01 a
hala expedice – SO 21.
SO 01 je jednopodlažní výrobní hala s ocelovou konstrukcí ASTRON, o půdorysném
rozměru 120 x 30 m, s podélnou osou hřebene východ -západ. Hala je rozdělena
staticky nezávislou požární zdí na část výrobní a část skladovou. Ve výrobní části je
umístěna výrobní linka na výrobu netkaných textilií s manipulační částí a skladem
provozních zásob, ve skladové části je sklad hotových výrobků v pojízdných regálech a
sklad suroviny (polypropylenové střiže). U západního štítu byla provedena staticky
nezávislá dvoupodlažní vestavba technologického, sociálního a administrativního
zázemí kde jsou umístěny pomocné provozy (kompresorovna, trafostanice, rozvodna,
regulační stanice zemního plynu, laboratoř), kanceláře a sociální zázemí pro
zaměstnance. Výrobní a skladová hala má světlou výšku 7 m a celkovou výšku 9,475
m.
K východnímu štítu je přistavěna jednopodlažní expediční hala SO 21 s ocelovou
konstrukcí ASTRON o půdorysném rozměru 24 x 40 metrů s nakládacími rampami
krytými přístřeškem velikosti 24 x 12 metrů, s kanceláří expedice a s hygienickým
zařízením u severního štítu. Tato hala slouží pro pohyb materiálu, polotovarů a
hotových výrobků. Hala expedice má světlou výšku 5 m a celkovou výšku 6,8 m.
Z hlediska dopravního napojení byl v I etapě vybudován odbočovací pruh z hlavní
silnice III/29915, a hlavní a jediný vjezd a výjezd do celého výrobního areálu. Na prostor
hlavního vjezdu navazuje stávající manipulační plocha pro expedici a příjem zboží.
V zeleném pásu severně od haly SO 01 při vnitrozávodové komunikaci je umístěna
biologická čistírna splaškových vod ČOV TOPAS 50. Dešťové vody ze střech a ze
zpevněných ploch, a předčištěné splaškové vody z ČOV jsou svedeny kanalizačním
sběračem do řeky Labe.
V severozápadním rohu areálu při vnitrozávodové komunikaci je umístěna požární
nádrž (SO 08) o užitném objemu vody 72 m3, která zajišťuje potřebné množství požární
vody pro celý areál závodu.
V rámci I. etapy bylo vybudováno i parkoviště osobních vozidel.
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II. etapa výstavby

II. etapa výstavby se v současné době dokončuje, z hlediska hodnocení vlivů
předkládaného záměru je tato II. etapa považována za dokončenou a vyrábějící
investici, protože prošla procesem posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona
č.100/2001 Sb. v platném znění.
V rámci II etapy byla realizována výstavba výrobní haly SO 31, je dokončována výrobní
hala SO 32 a otevřený skladu hotových výrobků SO 33, čerpací stanice LPG SO 38,
rozšíření vnitrozávodových komunikací a prodloužení stávajících inženýrských sítí
v areálu závodu.
SO 31 je jednopodlažní výrobní hala s ocelovou konstrukcí ASTRON o půdorysném
rozměru 119,6 x 45 m, s podélnou osou hřebene východ-západ, realizovaná v první
části II. etapy. Je situována jižně od stávající haly SO 01, se kterou tvoří dvojblok. Hala
je rozdělena staticky nezávislou požární zdí na část výrobní o půdorysném rozměru
63,075 x 45 m a část skladovou o půdorysném rozměru 49,775 x 45 m. Ve výrobní části
je umístěna další linka na výrobu netkaných textilií, plocha výrobní rezervy, manipulační
část, sklad provozních zásob. U západního štítu je k výrobní části přistavěna část
technologického, administrativního a sociálního zázemí o půdorysném rozměru 6,775 x
45 m. Tato část je staticky nezávislá, dvoupodlažní. V I. NP přístavby je vstupní chodba
se schodištěm a hygienickým zařízením pro muže a ženy, transformátorová kobka s
trafem, rozvodna NN, kompresorovna, tři příruční sklady, dílna údržby a příruční sklad
oleje. Ve II. NP přístavby je kancelář, vzorkovna, zasedací místnost, šatna mužů, WC
mužů a rozvodna VN + NN. Ve skladové části haly je umístěn sklad hotových výrobků
v pojízdných regálech a sklad suroviny (polypropylenové střiže), s napojením na halu
expedice.
Hala expedice SO 21 (z I etapy výstavby) je rozšířena na straně jižní o dvě nakládací
rampy s kolmým stáním a hydraulickými vyrovnávacími plošinami. Nakládací rampy
jsou kryty přístřeškem.
SO 32 je jednopodlažní výrobní hala na výrobu plastových širokoplošných izolačních
polyolefinických geomembrán (těžké folie - JUNIFOL HDPE), z polypropylenového
granulátu o šířce 8 m a tloušťce 0,4 - 3 mm. Hala má nosnou železobetonovou tyčovou
montovanou konstrukcí o půdorysném rozměru 97,3 x 24 m, je realizována ve druhém
úseku II. etapy. Je situována východně od stávající haly expedice s podélnou osou
hřebene východ-západ. Hala je vybavena mostovým jeřábem montážním o nosnosti 32
tun a provozním o nosnosti 5 tun osazenými na jednom páru jeřábových nosníků.
U jižního boku haly SO 32 je dvoupodlažní přístavba technologického, sociálního a
administrativního zázemí o rozměru 91,25 x 12 m. V I. NP je vstupní chodba se
schodištěm a hygienickým zařízením pro muže a ženy, laboratoř, strojovna chlazení,
sklad, linka na povrchovou úpravu hotových výrobků, kompresory, přípravna
regranulátu se zapuštěným mlýnem, sklad regranulátu. Ve II. NP jsou šatny a sociální
zázemí pro muže a ženy, denní místnost a strojovna VZT. Ve III. NP kanceláře, denní
místnost, hygienické zázemí.
Jižně od haly SO 32 je skladová plocha hotových výrobků SO 33 ze železobetonových
silničních panelů, vybavená manipulační drážkou pro manipulaci s rolemi fólie.
V zeleném pásu za vnitropodnikovou komunikací v severozápadní části areálu je
umístěna čerpací stanice LPG s tlakovým zásobníkem o objemu 4,85 m3 (2,1 tuny).
Stanice LPG bude využívána pro doplňování paliva ve vysokozdvižných vozících.
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V rámci realizace II etapy se rozšířily zpevněné manipulační plochy a parkoviště a
vybudovala se objízdná komunikace se živičným povrchem.
V následující tabulce je uvedena bilance zastavěných a zpevněných
realizovaných v rámci I etapy výstavby a po dokončení II etapy výstavby:

ploch

Tab.: Bilance zastavěných a zpevněných ploch – stávající stav:
Plocha
Zastavěné plocha
Zpevněné plocha
CELKEM

2

Celkem (m )
14 317
11 371
25 688

Hodnocený záměr

V rámci hodnoceného záměru budou realizovány následující stavební objekty:
SO 50 – Výrobní objekt na výrobu syntetického trávníku

Navrhovaný objekt SO 50 tvoří monoblok složený ze tří jednopodlažních, navzájem k
sobě propojených hal, zalícovaných s čelní hranou haly SO 01 a z dvoupodlažní
předsazené přístavby technologického zázemí, administrativy a sociálního a
hygienického zařízení na severní straně. Nový výrobní objekt SO 50 má navržený
odstup od západního štítu SO 01 19,375 m.
Monoblok výrobních hal SO 50 je pozemní, trvalý, průmyslový, halový, z nehořlavých
stavebních konstrukcí (beton), skládající se ze tří jednolodních hal zastřešených
sedlovými střešními konstrukcemi o malém sklonu s mezistřešími žlaby, s osou
hřebenů východ-západ. Hala č.1 o velikosti 97,2 x 20,35 m a hala č. 2 o velikosti 115,2
x 24,00 m tvoří jeden výrobní prostor. Hala č.3 o velikosti 103,2 x 30,35 m vytváří jeden
výrobní prostor oddělený požární zdí. Celková výška haly je 9,5 m.
Primární konstrukci haly tvoří železobetonová, tyčová, montovaná konstrukce. Sloupy
jsou vetknuty do kalichů hlavic monolitických železobetonových pilotových základů, na
kterých bude hala založena.
Obvodový plášť nosné železobetonové konstrukce je navržen ze železobetonových
stěnových panelů s opláštěním ocelovým plechem se zateplením. Střešní plášť je
vytvořen ze železobetonových panelů SPIROLL. Součástí střešního pláště je
hřebenový prosvětlovací sedlový světlík. Střešní krytina výrobní haly je navržena
povlaková, armovaná folie z PVC kotvená do spádového betonu kotvami s foliovou
záplatou kotevního talíře se separační vrstvou, textilie 300 g/m2 a dvouvrstvou tepelnou
izolací ORSIL T tl. 200 mm.
Prosvětlení je řešeno okenním pásem pod střešní římsou a střešními sedlovými
světlíky. Z výrobního prostoru haly je zajištěn výhled do krajiny okny při podlaze.
Výšková úroveň podlahy je přizpůsobena stávající hale a okolnímu terénu. FIX =
288,20 m.n.m.
Podlaha haly je navržena z betonové mazaniny B30 tl. 200 mm s rozptýlenou výztuží.
Povrchová úprava podlahy je navržena posypovou směs COBET s korundem strojově
srovnáno a leštěno s penetrací povrchu.
U severního průčelí je navržena dvoupodlažní přístavba technologického, sociálního a
administrativního zázemí o velikosti 57,2 x 6,90 m, kde je v I. NP navržena vstupní
chodba se schodištěm a hygienickým zařízením pro muže a ženy, denní místnost, dvě
transformátorové kobky, rozvodna NN, dvě místnosti kompresorů, strojovna chlazení,
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dílna údržby, příruční sklad oleje, laboratoř, zkušebna, archiv a expedice, ve II. NP tři
kanceláře, jednací místnost, šatny mužů a žen, WC mužů a žen a rozvodna VN.
Primární konstrukci přístavby tvoří železobetonová, tyčová, montovaná konstrukce se
zastropením a zastřešením železobetonovými panely. Opláštění je navrženo zděné
z pálených bloků POROTHERM se zateplením kontaktním zateplovacím systémem
NOVOPOL. Střešní krytina je navržena povlaková, armovaná folie z PVC kotvená do
spádového betonu kotvami s foliovou záplatou kotevního talíře se separační vrstvou,
textilie 300 g/m2 a dvouvrstvou tepelnou izolací ORSIL T tl. 200 mm.
Dešťové vody ze střech budou svedeny mezistřeším žlabem s vnitřními svody u
výrobních hal SO 50 a u přístavby a podokapním žlabem s vnějšími svody na jižní
straně do stávající dešťové kanalizace v areálu, splaškové vody do stávající splaškové
kanalizace v areálu. Dešťová kanalizace a vody splaškové předčištěné v ČOV budou
svedeny stávajícím kanalizačním sběračem do řeky Labe.
SO 35 – Oplocení

Oplocení na severní exponované straně bylo navrženo z tvarovek FACE BLOCK firmy
PRESBETON v kombinaci plného zdiva a pilířků s podezdívkou s kovovou plotovou
výplní. Posuvná vrata a závory a branka pro zaměstnance budou ovládány dálkově
z prostoru vrátnice. Oplocení na straně západní, jižní a východní bylo navrženo plotem
ze strojového pletiva s ocelovými sloupky, s podezdívkou nesenou na základových
patkách sloupků.
SO 36 – Terénní a sadové úpravy

Vzhledem k mírnému svahu pozemku na stranu jihovýchodní je v severozápadní části
areálu proveden mírný zářez. Na jihovýchodní straně areálu bude proveden mírný
násyp. Nezastavěné a nezpevněné pozemky budou zatravněny a osázeny zelení.
SO 37 – Venkovní osvětlení

Komunikační a manipulační plochy, vstupy do objektů, vjezdy a vstupy do areálu a
parkoviště osobních vozidel budou osvětleny výbojkovými svítidly umístěnými na
fasádě stavebních objektů.
SO 40 – Vnitrozávodové komunikace – rozšíření

Vnitrozávodové komunikace jsou navrženy jednosměrnou objízdnou komunikací se
dvěma jízdními pruhy s živičným povrchem.
V současné fázi výstavby závodu není areál objízdný. Komunikace je obousměrná
s obratištěm u západního štítu výrobního objektu SO 31, ve stavbě je komunikace s
obratištěm u nových nakládacích ramp prováděných v jižním štítu objektu expedice SO
21.
V jižním štítě
rampy.

stávající haly expedice SO 21 jsou realizovány dvě nové nakládací

Komunikace bude rozšířena k SO 50, kde je navržena jednosměrná objízdná
komunikace s dvěma jízdními pruhy a sjezd k novým nakládacím rampám.
Před administrativní částí nově navrhovaného objektu SO 50 je navržena plocha pro
parkoviště osobních aut se16-ti parkovacími stáními.
SO 41 – Vnitrozávodové chodníky - rozšíření

Nové vnitrozávodové chodníky jsou navrženy z betonové zámkové dlažby.
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SO 42 – Venkovní vodovod - rozšíření

Vodovodní přípojka PVC DN 80 mm, uložená v hloubce 1,4 m, zásobuje areál pitnou a
požární vodou. Místo napojení na stávající vodovodní řad PVC DN 80mm je v obci
Žireč. Měření je v železobetonové vodoměrné šachtě situované mimo areál závodu,
přístupné z veřejně přístupného místa. V areálu jsou osazeny dva nadzemní a dva
podzemní hydranty o odběrném množství Q = 5 l/s.
Prodloužení vodovodu bude napojeno na stávající rozvody v areálu. Na novém rozvodu
bude osazen jeden nový nadzemní a jeden nový podzemní hydrant.
SO 43 – Venkovní kanalizace - rozšíření

Stávající venkovní kanalizace odvádí dešťové vody z areálu a vody splaškové
předčištěné ve stávající ČOV TOPAS 50 kanalizačním sběračem do řeky Labe.
Hloubka uložení kanalizace a průtočný profil kanalizačního potrubí byly navrženy a
dimenzovány na celý výrobní závod plánovaný v podnikatelském záměru v roce 2002.
Revizní šachta je osazena při severní hranici areálu závodu. Přechod přes vozovku je
proveden podtlakem.
Stávající ČOV je situována v zeleném pásu severně od objektu výrobní haly SO 01 při
vnitrozávodové komunikaci.
Dešťové vody ze střech nových hal a nových zpevněných ploch budou svedeny do
nové dešťové kanalizace napojené na stávající rozvody v areálu. Splaškové vody
z objektu SO 50 budou svedeny do stávající splaškové kanalizace a dále na stávající
ČOV.
Zpevněné plochy u stávajících nakládacích ramp a plocha vyčkávacího stání jsou
odvodněny přes odlučovače ropných látek DHCB 020PS.
U nově prováděných nakládacích ramp v jižním štítu objektu expedice SO 21 je osazen
odlučovače ropných látek SOL 2/4P.
Nově navrhované nakládací rampy u nového objektu SO 50 budou mít dešťové vody
svedeny do odlučovače ropných látek SOL 2/4P.
SO 44 – Kabelové rozvody el. venkovní, podzemní

Stávající kabelová přípojka VN byla provedena s výhledem na potřebu elektrické
energie celého areálu. Místo napojení je ze sloupu stávajícího rozvodu VN před
stávající trafostanici v obci Žireč.
Nové kabelové podzemní vedení VN pro tuto etapu výstavby je navrženo ze stávající
rozvodny VN v objektu SO 01 do nové rozvodny VN situované v prostoru přístavby
technického a administrativního zázemí haly syntetického trávníku SO 50.
SO 45 – Přeložka vodovodního zásobovacího řadu pro město Dvůr Králové nad Labem

Z důvodu rozšíření vnitrozávodové komunikace a vybudování oplocení areálu musí být
provedena přeložka vodovodního zásobovacího řadu pro město Dvůr Králové n/L. do
tlakové litiny s posunutím do prostoru mimo oplocený areál do vzdál. min 1,5 m.
Nový přehled o zastavěných a zpevněných plochách je uveden v tabulce:
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Tab.: Bilance zastavěných a zpevněných ploch – cílový stav:
Plocha
Zastavěné plocha
Zpevněné plocha
CELKEM

2

Stávající stav (m )
14 317
11 371
25 688

2

Záměr (m )
8 384
10 005
18 389

2

Cílový stav (m )
22 701
21 376
44 077

Dispoziční rozmístění jednotlivých stavebních objektů je zřejmé z celkové situace
areálu, která je uvedena v příloze oznámení.
Technologická část
Stávající stav

V současné době (po dokončení II etapy) jsou v závodě
technologie:

provozovány dvě výrobní

Ø Dvě výrobní linky na výrobu netkaných textilií (první linka byla uvedena do
provozu v rámci I etapy, druhá linka se dokončuje v rámci II etapy). Projektovaná
roční výrobní kapacita těchto dvou linek je 2 x 4 500 tun/rok = 9 000 tun/rok.
Ø Jedna linka na pro výrobu plastových širokoplošných izolačních polyolefinických
geomembrán (dokončuje se v rámci II. etapy). Projektovaná roční výrobní
kapacita je 16 000 tun/rok.
Obě technologie budou provozovány ve třísměnném provozu ( nepřetržitý provoz
pondělí – pátek.
Hodnocený záměr – III. etapa – výroba syntetických trávníků

Nová výrobní linka bude sloužit k produkci syntetických travnatých povrchů, které lze
používat pro různé sportovní účely nebo pro aplikace v interiérech či krajině. Tento
syntetický neboli umělý trávník se skládá ze spodní podkladové vrstvy, kterou je tkanina
a netkaná textilie a z vrchní části, tzv. vlasu, imitující stébla trávy. Vrchní část může být
ve formě upravené fibrilované pásky nebo monofilamentu.
Trávník se bude vyrábět v pásech o maximální šíři 5 000 mm (obvyklá šíře se
předpokládá 4 m) a ve finální technologické operaci je rolován na dutinku. Pro různé
účely užití je upravena výška a hustota „travnatého“ povrchu. Průměrná hmotnost 1 m²
trávníku je 2.500 g, průměrné materiálové složení hotového trávníku na 1 m²:
Ø 1.250 g vlas (stébla) - monofilament nebo fibrilovaná páska
Ø
250 g primární podkladová textilie – tkanina pojená s netkanou textilií
Ø 1.000 g rubový zátěr (styren akrylátový latex)
Maximální roční výroba je 4 800 000 m², tedy 1 200 000 běžných metrů, což
představuje cca 12 000 tun hotového zboží, syntetického trávníku.
Provoz na výrobním zařízení bude nepřetržitý, čtyřsměnný, roční FPD je uvažován ve
výši 7 860 hodin.
Základní surovinou pro výrobu fibrilované pásky a monofilamentu jsou polyolefiny.
V rámci navrhované technologie bude používán PE (polyetylen). Podkladové textilie
(duplex tkanina a netkaná textilie), budou do závodu dodávány z jiného výrobního
závodu JUTA a.s. Vzájemné pojení materiálů je prováděno latexem, který je nanášen
na spodní (rubovou) část syntetického trávníku.
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Z technologického hlediska lze výrobu syntetického trávníku rozdělit do čtyř
technologických částí, které lze znázornit takto:
Zvláknění,
navíjení
(extruder)

→

Skaní,
přesukování
(skací, přesukovcí
stroj)
→

Všívání - tufting
(všívací stroj)
→

Povrstvení, fixace
a adjustace
(povrstvovací
linka)

Zvláknění a navíjení

Základní surovinou pro výrobu fibrilované pásky nebo monofilamentu je PE granulát,
který je dávkován do extruzního zařízení spolu s dalšími přísadami. Dávkování
jednotlivých surovin zajišťují vícekomponentní dávkovače, které zajišťují přesné
dávkování poměru jednotlivých surovin a umožňují rychlou změnu složení směsi.
Pro výrobu syntetického trávníku bude použit PE granulát DOWLEX SC 2108 od firmy
DOW, pro dosažení požadované barvy přípravek GN PE MASTERBATCH od firmy
POLYONE a pro UV stabilizaci bude dávkován přípravek NP STD PP UV rovněž od
firmy POLYONE.
Z mísiče je homogenní směs je přiváděna podtlakovým pneumatickým dávkovačem do
extruderu, kde je plastifikována. Ohřev extruderu je elektrický. Tekutá směs je vedena
přes kontinuální filtraci a pomocí dávkovacího čerpadla vytlačována tryskovou
vytlačovací hlavou. Vytlačovací hlava má buď tvar ploché štěrbiny a výsledkem je folie,
která se dále kontinuálně podélně řeže na jednotlivé pásky nebo je vytlačovací hlava
kruhová s množstvím profilovaných otvorů a výsledkem je jednotlivé vlákno –
monofilament.
Vytlačený materiál se přivádí do studené vody, kde přechází do tuhého skupenství. Pro
chlazení bude používán uzavřený, cirkulační okruh chladící vody. Úbytky vody, které
jsou způsobeny odparem do ovzduší a občasným odkalem, jsou doplňovány e zdroje
pitné vody. Žádná ze složek není rozpustná ve vodě a nedochází ke kontaminaci
chladící vody.
Získaná tuhá hmota je v případě fibrilované pásky vedena následně přes skupinu
dvojitého řezání a přes pomalou odtahovou dloužící stolici s několika válci ke
kombinované horkovzdušné a vodní dloužící komoře. Dále jsou pásky vedeny k rychlé
tažné dloužící stolici a nakonec jsou stabilizovány v horkovzdušné komoře a
odtahovány tažnou stolicí s 3 válci. Za dloužící komorou je možné zařadit fibrilační
válec pro účely fibrilace pásku.
Stabilizované pásky nebo vlákna jsou navíjeny pomocí navíjecí hlavy na cívky. Každá
strana navíjecí jednotky je složena ze čtyř vrstev navíjecích hlav. Jednotlivé pásky nebo
vlákna jsou vedeny k navíjecím místům soustavou hřebenů. Celé navíjecí zařízení lze
ovládat co do velikosti napětí z jednoho místa. Jemnějšího doladění napětí lze docílit
pomocí potenciometru, který je umístěn na každé navíjecí hlavě. Plně navinuté cívky o
hmotnosti cca 9 kg jsou snímány a ukládány do palety či vozíku.
Extruzní zařízení je vybaveno příslušenstvím pro zpětné zpracování případně
vznikajícího nestandardního materiálu (například z ořezu krajů nebo ze zajíždění
výroby) a zařazuje tak tuto technologii mezi bezodpadové technologie.
Ve výrobní hale budou instalovány 3 provozní linky.
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Výběr dodavatele extruzní linky bude proveden výběrovým řízením v rámci projektu pro
stavební řízení.
Skaní tvarování a přesukování fibrilovaných pásků nebo monofilamentů

Skaní neboli zákrutování (twisting) se provádí na prstencovém skacím stroji. Při této
technologické operaci se udělí zákrut buď jednomu fibrilovanému pásku nebo se udělí
zákrut a vzájemné spojení většího počtu monofilamentů (obvykle 6 – 8 vláken). Spojení
je tedy docíleno mechanicky zákrutem, operací dojde ke zmohutnění pásku či
filamentů, urovnání povrchu do tvaru, který je vhodný pro další technologickou operaci
– všívání. Skaní zajistí zákrut a navinutí materiálu na cívky o hmotnosti do cca 9 kg.
Tyto cívky jsou ukládány do palet nebo vozíků. Rychlost skaní je max. 150 m/min při
rychlosti otáček vřetene max 6 000 otáček/min. Počet zákrutů je možno volit dle
požadavků od 8 do 750 na metr, obvykle však pro účely konkrétního užití pro syntetický
trávník je to 30 – 50 ot/min. Stroj je řízen vnitřním elektronickým systémem.
Cívky, které jsou výstupem ze skacího stroje nemají rozměry a způsob návinu vhodný
pro uložení do cívečnice všívacího stroje. Tyto cívky se musí na tento správný formát
přesoukat. Takovým strojem je soukací stroj, který jednoduchým způsobem nuceně
odvíjí přízi a navíjí ji na cívku, vzniká křížem soukaná cívka.
Výběr dodavatele technologického zařízení bude proveden výběrovým řízením v rámci
projektu pro stavební řízení. V této fázi bude upřesněna i technologie zákrutování,
soukání a tvarování.
Všívání (tufting)

Všívání je proces, kdy se do primární podkladové tkaniny na všívacím stroji všívá pásek
nebo filament, který se dělí na požadovanou délku. Vstupním materiálem je jednak
podkladová tkanina v šíři cca 4.200 mm, která je navinuta v roli a pásky nebo filamenty
navinuté na křížem soukané cívky a uložené v cívečnici všívacího stroje. Pásky nebo
filamenty jsou přiváděny přes přiváděcí válce k všívacím jehlám. Tkanina je vedena
přes kompenzátor a prohlížecí sekci k varhánkové skládačce nebo nabalovacímu
zařízení, kde je tkanina ukládána na paletu nebo manipulační vozík. Otáčky stroje jsou
řízeny pomocí frekvenčního měniče.
Ve výrobní hale budou instalovány 3 všívací linky.
Povrstvení, fixace a adjustace

Balíky tkaniny po průchodu všívacími stroji se před vstupem do povrstvovací linky sešijí
na šicím stroji. Vznikající nekonečný pás tkaniny je dále pomocí tažných válců veden a
ukládán do zásobníku tvaru U tak, aby byla zajištěna kontinuální výroba za
konstantních podmínek.
Ze zásobníku je tkanina vedena přes další tažný válec a kompenzátor k povrstvovací
stolici, na které je z rubové strany nanášena suspenze latexu. Množství nanesené
suspenze je řízeno šíří štěrbiny mezi dvěma válci. Suspenze latexu se přivádí ze
zásobníku suspenze latexu dávkovacím čerpadlem a automaticky se rozvádí pojezdem
hadice po celé šíři tkaniny.
Z povrstvovací stolice vstupuje zatřená tkanina do napínacího rámu, který vede tkaninu
přes vstupní pole do sušící komory. Tato komora je vytápěna plynovými hořáky a
pomocí cirkulačních ventilátorů je vzduch rovnoměrně rozváděn k sušícím tryskám.
Teploty sušení jsou pro stranu zátěrovou cca 140°C, pro stranu s vlasem cca 90 °C. Při
procesu sušení, který trvá cca 5 minut, dochází k odpaření vody a zesítění latexu.
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Vnitřní cirkulační vzduch v sušící komoře je odváděn pomocí centrálního odtahového
ventilátoru mimo výrobní halu, maximální výkon ventilátoru je 9000 m3/hod. Povrstvená
a zasušená tkanina je dále vedena přes chladící pole, které zajistí pomocí vnitřní
cirkulace okolního vzduchu ochlazení tkaniny. Z chladícího pole je tkanina vedena
k výstupnímu poli, kde jsou dle požadavku oříznuty kraje tkaniny. Dále je tkanina
vedena k perforačnímu válci, který pomocí elektricky vyhřívaných hrotů zatřenou
tkaninu mechanicky perforuje. Při tomto procesu dojde k natavení zatřené tkaniny a
proto je od tohoto perforačního válce zajištěno též odsávání mimo prostor výrobní haly
a to napojením na centrální odtahový ventilátor.
Následně je tkanina vedena přes válečkový zásobník k navíjecí stolici, kde je hotová
tkanina navíjena na vály požadované velikosti. Jednotlivé kusy jsou odděleny pomocí
nože.
Celý režim zatírání a sušení je řízen počítačem, kde se požadované parametry teploty,
rychlosti sušení, otáčky cirkulačních a odtahových ventilátorů, šířka rámování, receptury
atd. uloží do paměti a mohou se při opětovném použití vyvolat.
Suspenze latexu bude tvořena 4 přípravky, které jsou uvedeny v tabulce.
Název přípravku

Chemické složení

Dodavatel

APPRETAN N 96211 liq

Vodná disperze styren akrylátového
kopolymeru
Směs polyfosfátů sodíku a sody
Disperze
uhlíku
ve
vodném
roztoku propylenglykolu
Mletý přírodní uhličitan vápenatý

CLARIANT

Obsah v suspenzi
(% hmotová)
36

CLARIANT
CLARIANT

0,1
0,4

OMYA a.s.

63,5

CALGON T New p
PRINTOFIX BLAKCK

H-TRE

OMYACARB 15-VA

APPRETAN (latex) bude dodáván v autocisternách a skladován ve dvou zásobnících 2
x 25 m3. OMYACARB (vápenec) bude dodáván rovněž v autocisternách a skladován ve
dvou silech o objemech 2 x 50 m3. Zbývající suroviny pro přípravu suspenze budou
dodávány v drobných obalech (sudy, pytle na paletách) .
Jednotlivé komponenty budou v požadovaném poměru smíseny v kontinuálním
směšovacím zařízení. Pomocí propeleru dojde k homogenizaci směsi. Čerpadlo pak
odebírá směs o požadovaném složení ze směšovací komory a dopravuje ji k
povrstvovací stolici.
Variantně (především při zahájení provozu) se uvažuje i s dodávkami již namísené
suspenze od výrobce.
Zkušebna a laboratoř

Syntetické trávníky jako specifická oblast výroby, jejich instalace a použití musí být
v souladu s evropskými normami, zejména Směrnicí 97/808/ES (o postupu ověřování
shody stavebních výrobků ve smyslu článku 20 odstavec 2 směrnice Rady 89/106/EHS,
pokud jde o podlahoviny a venkovní povrchy).
Zkušebna a laboratoř bude vybavena standardními přístroji na stanovení plošné
hmotnosti, pevnosti a tažnosti, sráživosti, délkové hmotnosti (jemnosti) přízí, MFi, QUV
tester, jak je obvyklé v ostatních závodech JUTA a.s. Vybavení zkušebny a laboratoře
bude dále rozšířeno o měřící přístroje a zařízení, které jsou charakteristické pro
vyráběný sortiment syntetických trávníků.
Specifikace přístrojů pro stanovení charakteristických parametrů bude upřesněna
v dalších stupních projektové přípravy.
Pro provoz hodnoceného záměru se předpokládá celkem se 44 zaměstnanci (6 THP a
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38 D převážně ve čtyřsměnném provoze).
Údaje o stávajícím i budoucím počtu pracovních sil jsou uvedeny v tabulce.
Tab.: Údaje o stávajícím a budoucím počtu pracovníků
Dělníci
THP
CELKEM

SO 01 – stávající stav
15
5
20

SO 31 + SO 32
33
7
40

SO 50 – záměr
38
6
44

CELKEM
86
18
104

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho
dokončení
Zahájení výstavby
Dokončení výstavby
Zahájení zkušebního provozu
Kolaudace

04/2007
09/2007
10/2007
12/2007

Pozn.: konečné termíny budou záviset na výsledku projednávání dle režimu zákona č.100/2001
Sb. v platném znění

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Město Dvůr Králové n/L.

B.I.9.
Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odstavec 4) a
správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat
Oznamovatel požádá OŽPZ Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o souhlas
k umístění středního zdroje znečišťování ovzduší dle zákona o ovzduší.
Oznamovatele požádá OŽPZ Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o souhlas
k vynětí ze ZPF.
Oznamovatel požádá stavební úřad MěÚ Dvůr Králové nad Labem o vydání územního
rozhodnutí.
Oznamovatel požádá stavební úřad MěÚ Dvůr Králové nad Labem o vydání stavebního
povolení.

Širší vztahy v zájmovém území jsou uvedeny v následujících podkladech
fotodokumentaci. Dispozice záměru potom v příloze předkládaného oznámení.

16

a

Rozšíření závodu JUTA a.s., výroba syntetických trávníků – výrobní závod, Žirecká Podstráň
oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění

rozšíření

17

Rozšíření závodu JUTA a.s., výroba syntetických trávníků – výrobní závod, Žirecká Podstráň
oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění

rozšíření

18

Rozšíření závodu JUTA a.s., výroba syntetických trávníků – výrobní závod, Žirecká Podstráň
oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění

Fotodokumentace zájmového území:
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 09.10.2006 má JUTA a.s. Dukelská 417, Dvůr
Králové n/L vlastnické právo k následujícím pozemkům v k.ú. Žirecká Podstráň:
Číslo
parcely
74
173
174
182
52
53/1
53/2
54/2
54/3
62/2
62/4
62/5
62/6
62/7
62/9
62/10
62/11
62/12
62/14
62/15
62/18
62/30

Výměra
(m2)
511
3 610
1 255
5 386
486
468
457
583
198
2 367
110
11 606
25 761
11 974
6 395
805
59
280
32
27
153
84

Druh pozemku
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Trvalý travní porost
Trvalý travní porost
Ostatní plocha
Zahrada
Zahrada
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Ostatní plocha
Orná půda
Ostatní plocha
Orná půda
Vodní plocha
Orná půda
Orná půda
Ostatní plocha

Způsob využití

Způsob ochrany
CHOPAV

Neplodná půda

Ostatní komunikace
Zeleň

CHOPAV
ZPF, CHOPAV
ZPF, CHPAV
CHOPAV
ZPF, CHOPAV
ZPF, CHOPAV
ZPF, CHOPAV
ZPF, CHOPAV
ZPF, CHOPAV
ZPF, CHOPAV
ZPF, CHOPAV
CHOPAV
ZPF, CHOPAV
CHOPAV
ZPF, CHOPAV

Umělá vodní nádrž

Zeleň

ZPF, CHOPAV
ZPF, CHOPAV
CHOPAV

Dle dříve uvedených údajů si realizace záměru vyžádá celkový zábor ZPF ve výši
18389 m2. Specifikace pozemků, resp. jejich částí bude podrobně doložena v žádosti o
vynětí ze ZPF. Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou téměř veškeré výše uvedené
pozemky ZPF zařazeny pod BPEJ 54 400, tj. ve II třídě ochrany. Pouze pozemky
katastrálních čísel 52 a 53/1, situované mimo plochu výstavby) jsou v BPEJ 54199, tj
v V třídě ochrany.
Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených pro plnění funkce lesa. Situace stavby je
patrná z následujícího výřezu katastrální mapy:
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Poloha záměru nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií
dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Není ani v kontaktu s některou
z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla
zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle § 45a nebo vymezených ptačích
oblastí podle § 45e tohoto zákona.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek,
případně chráněném území podle horního zákona.
Záměr je situován v CHOPAV Východočeská křída.
Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle § 37 zákona číslo 114/1992 Sb.
v platném znění nejsou polohou záměru dotčena, záměr se nenachází ani v ochranném
pásmu lesních porostů dle §14 zákona číslo 289/1995 Sb. v platném znění (obojí 50 m
„ze zákona“).
Zájmové území záměru není registrovaným VKP podle § 6 zák. č. 114/1992 Sb.,
v platném znění, ani s žádným takovým prvkem není v kontaktu.
Záměr se nenachází v územním kontaktu s obecně chráněnými přírodními prvky
charakteru VKP nebo skladebných prvků ÚSES.
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Do hodnoceného území zasahuje ochranné pásmo silnice III třídy. Podrobnější
specifikace ochranných pásem, zejména pak inženýrských sítí bude uvedena
v dokumentaci pro stavební řízení.
V dalším textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí.
ü ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení
35 kV až 110 kV
110 kV až 220 kV
220 kV až 400 kV
nad 400 kV
závěsné kabelové vedení 110 kV
zařízení vlastní TELECOM, sítě držitele licence

7m
2m
1m
12 m
15 m
20 m
30 m
2m
1m

u podzemního vedení:
do 110 kV
nad 110 kV

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

u elektrických stanic
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

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

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

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

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

Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná území
a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve
vzdálenosti:
•
•
•

100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo od osy větvě
jejich křižovatek
50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních komunikací I.
třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy
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B.II.2. Voda
Jediným zdrojem vody v areálu je a bude i nadále pitná voda z veřejného vodovodního
řadu. Areál je napojen přípojkou PVC DN 80 na vodovodní řad v obci Žireč. Na přípojce
je vybudována vodoměrná šachta.
Oznamovatel má uzavřenou smlouvu na dodávky pitné vody s provozovatelem
vodovodní sítě VaK s.r.o. Dvůr Králové n/L. Dle této smlouvy nejsou dodávky vody
množstevně limitovány.
V současné době je hlavním odběrem pitné vody sociální zařízení zaměstnanců firmy.
Spotřeba vody pro zvlhčování vzduchu do haly a doplňování chladícího okruhu vody
jsou nevýznamné. Současná spotřeba vody za období září 2005 – srpen 2006 byla
1602 m3/rok.
V rámci zprovoznění celé II etapy výstavby dojde k navýšení spotřeby pitné vody:
§ pro sociální účely – 550 m3/rok (15D + 5 THP).
§ doplňováním ztrát v uzavřeném cirkulačním okruhu chladící vody v technologii
geomembrán, v množství cca 400 – 500 m3/rok.
§ Celkové zvýšení spotřeby pitné vody lze očekávat ve výši cca 1 000 m3/rok.
Výstavba

Voda bude odebírána ze stávajících přípojek pitné vody a její množství bude záviset na
počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací. Předpokládaná spotřeba vody na
jednoho pracovníka je odvozena z přílohy 12 vyhlášky číslo 428/2001 Sb., kterou se
provádí zákon číslo 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,
ve výši 120 l/den.
Podle údajů od projektanta bude výstavba probíhat po dobu cca 6 měsíců s průměrným
počtem 20 pracovníků z různých dodavatelských firem.
Tab.: Předpokládaná maximální spotřeba vody pro sociální účely během výstavby
Průměrný stav pracovníků výstavby
3
Denní spotřeba vody (m )
3
Měsíční spotřeba vody (m )
Doba výstavby (měsíce)
3
Celková spotřeba vody [m ]

20
2,4
50
6
300

Výše uvedená bilance je však podmíněna dohodou mezi dodavatelem stavby a
oznamovatelem o možnosti využívání stávajícího sociálního zázemí v areálu. Pokud
k této dohodě nedojde, budou na staveništi používána pouze chemická WC a spotřeba
vody pro sociální účely bude prakticky nulová. Pitná voda bude na staveniště dovážena
v PET lahvích.
Spotřeba vody pro vlastní proces výstavby bude stanovena v prováděcích projektech
na základě požadavků hlavního dodavatele stavby. Z hlediska množství se však bude
jednat o nevýznamný odběr.
Provoz

Výpočet spotřeby vody pro sociální účely je odvozen z přílohy 12 vyhlášky číslo
428/2001 Sb., kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu a to ve výši:
-

30 m3/rok pro výrobního pracovníka
20 m3/rok pro THP
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Při předpokládaném zvýšení počtu zaměstnanců o 44 (38 D a 6 THP) je roční spotřeba
vody pro sociální účely uvedena v následující tabulce.
Tab.: Nároky na vodu
Činnost
Dělníci
THP
CELKEM

3

Počet pracovníků
38
6
44

Roční spotřeba (m /rok)
1 140
120
1 260

Hlavním odběrem pitné vody pro technologické účely bude doplňování chladícího
okruhu vody pro chlazení 3 extruzních linek (krytí ztrát odparem a dluhem). Výkony
cirkulačních čerpadel pro jednotlivé linky a spotřeba pitné vody pro doplňování budou
upřesněny v projektu pro stavební řízení. Dle dostupných podkladů se předpokládá
spotřeba ve výši cca 500 m3/rok.
Další spotřeby vody pro technologické účely jsou již objemově nižší (vlhčení vzduchu ve
výrobní hale, periodické čištění vany na suspenzi latexu v intervalech cca 1 x týdně a 1
m3 na jedno čištění, občasné čištění komunikací a zpevněných ploch, závlahy zeleně).
Celková spotřeba pitné vody pro provoz hodnoceného záměru (sociální účely a
technologie) se předpokládá ve výši cca 2000 m3/rok.
Požadavky na množství požární vody a protipožární zabezpečení budou stanoveny
v projektu pro územní řízení. Stávající požární nádrž zůstane zachována.
Dle sdělení projektanta je dimenze stávající vodovodní přípojky do areálu dostačující.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba

Pro výstavbu hodnoceného záměru se předpokládá použití běžných stavebních
surovin, materiálů a výrobků, jako je písek, štěrk, cement, vápno, beton, malta, zdící
materiály, panely, ocelové profily a konstrukce, izolační materiály, elektroinstalační a
zdravotechnické materiály a výrobky, dveře, okna, dlažby apod. Upřesnění sortimentu a
množství jednotlivých druhů bude provedeno v prováděcích projektech stavby.
Z technologického hlediska se jedná zejména o dovoz strojního zařízení pro výrobu
umělého trávníku a zařízení souvisejícího technického zázemí.
Vzhledem ke střednímu rozsahu stavebních prací a technologického zařízení
neovlivňuje absence těchto údajů závěry oznámení v části posuzování vlivů výstavby
na životní prostředí.
Veškerá doprava do areálu bude prováděna silniční dopravou.
Provoz
Suroviny a výrobky

Při výrobě hodnoceného záměru a dosažení uvedených maximálních kapacit se
předpokládá následující sortiment základních surovin a výrobků:
Suroviny
PE granulát DOWLEX
NP STD PP UV
MASTERBATCH
APPRETAN
OMYACARB
PRINTOFIX

t/den
16,49
0,92
0,92
5,28
9,31
0,06

t/rok
5 400
300
300
1 728
3 048
19
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Suroviny
CALGON
Primární tkanina

t/den
0,015
3,66

t/rok
5
1 200

Bezpečnostní listy všech výše uvedených surovin jsou uvedeny v příloze oznámení.
V tabulce není uvedena spotřeba obalových materiálů, nárůst spotřeby surovin pro
čištění splaškových vod a spotřeby surovin a přípravků pro údržbu strojního zařízení
(oleje, tuky apod.). Z hlediska spotřeby těchto neuvedených surovin, materiálů a
přípravků se však jedná o zcela nevýznamná množství.
Energie
Elektrická energie

Stávající kabelová přípojka VN byla provedena s výhledem na rozšíření závodu. Je
napojena ze sloupu stávajícího rozvodu VN před stávající trafostanicí v obci Žireč.
Přípojka je ukončena v rozvodně VN vestavěné v SO 01 a zasmyčkována v rozvodně
VN v SO 32.
Připojení haly SO 50 se předpokládá ze stávající rozvodny VN umístěné v SO 01.
V objektu SO 50 bude zřízena nová rozvodna NN a trafostanice 1,6 MVA.
V rámci provozu hodnoceného záměru budou instalovány následující elektrické příkony
strojů a zařízení:
§ 3 Extruzní linky
§ 3 Okruhy chladící vody
§ 3 Soukání
§ 3 Skaní
§ 3 Všívací stroje
§ 1 Povrstvovací linka
§ 1 Příprava pasty pro povrstvení
§ 1 Univerzální převíjecí a řezací stroj
§ Kompresory
INSTALOVANÝ PŘÍKON CELKEM:

3 x 675,5 = 2 026,5 kW
3 x 150 =
450 kW
3 x 26,4 =
79,2 kW
3 x 83 =
249 kW
3 x 30 =
90 kW
1 x 151 =
151 kW
1 x 40 =
40 kW
1 x 10 =
10 kW
100 kW
3 195,7 kW

Zemní plyn

Areál je napojen STL přípojkou PE DN 90 mm na veřejný plynovod DN 200. Přípojka
byla dimenzována na budoucí rozšíření závodu. Přípojka je zakončena v objektu SO
01, kde je umístěn plynoměr a regulační stanice.
V současné době je spotřeba zemního plynu cca 36 500 m3/rok (skutečná spotřeba za
období září 2005 – srpen 2006). K dalšímu navýšení dojde po uvedení II etapy výstavby
do provozu.
Sociální přístavba k objektu SO 50 bude vytápěna teplovodně, zdrojem tepla bude kotel
na zemní plyn o instalovaném tepelném výkonu 48 kW.
Hala v SO 50 bude vytápěna 9 ks teplovodních plynových jednotek o instalovaném
tepelném výkonu 9 x 55 kW.
Nejvýznamnější odběr zemního plynu bude v technologii - ohřev vzduchu
v povrstvovací lince. Zde bude instalováno celkem 10 hořáků s celkovým instalovaným
výkonem 1600 kW , průměrný výkon se předpokládá ve výši cca 540 kW. Hořáky budou
v provozu cca 5500 hodin/rok (cca 70% z plánovaného FPD). Předpokládaná spotřeba
zemního plynu pro technologii bude cca 375 000 m3/rok.
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Celkové předpokládané zvýšení spotřeby zemního plynu bude cca 425 000 m3/rok.
Chladící voda

Každá technologická linka má vlastní uzavřený, cirkulační okruh chladící vody. Výkony
cirkulačních čerpadel budou upřesněny v projektu pro stavební řízení. Provoz
chladících jednotek je plně automatický a nevyžaduje trvalou přítomnost obsluhy. Pro
doplňování chladících okruhů (ztráty vody odparem a odkalem) bude používána pitná
voda.
Tlakový vzduch

V rámci hodnoceného záměru bude osazena nová kompresorová stanice. Výkony a
typy kompresorů budou upřesněny v projektu pro stavební řízení. Provoz
kompresorových jednotek je automatický a nevyžaduje trvalou obsluhu.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Výstavba

Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které budou
způsobeny odvozem skryté ornice a dovozem stavebních materiálů a strojního zařízení.
Dle údajů z rozpracovaného projektu pro územní řízení se nepředpokládá odvoz
výkopové zeminy (bude využita v rámci terénních úprav). Rovněž tak se předpokládá
s využitím části skryté ornice pro konečné sadové úpravy. Přesun hmot bude probíhat
po stávajících hlavních komunikacích a nevyžaduje žádné rozšíření stávajícího
komunikačního systému. Odbočovací pruh ze silnice III třídy již byl realizován v rámci
předchozí výstavby. Dovoz technologického zařízení nebude představovat, z hlediska
nároků na dopravní infrastrukturu, významnější zatížení. Jednotlivé stroje a ostatní
zařízení budou dodávány jako kompletní dodávky od jednotlivých dodavatelů.
Provoz

Areál je napojen hlavním vjezdem na komunikaci třetí třídy III/29915 Dvůr Králové –
Žireč, Jaroměř. V rámci předchozí výstavby byl na této komunikaci vybudován
odbočovací pruh.
V rámci hodnoceného záměru budou vnitroareálové komunikace prodlouženy tak, že
vznikne objezdová, jednosměrná komunikace se živičným povrchem. U nových objektů
budou realizovány vykládací a nakládací rampy.
Po uvedení celé I. + II. etapy do provozu a najetí na projektovanou výrobní kapacitu
může dosahovat objem výroby až 25 000 tun/rok (netkané textilie 2 x 4 500 tun +
geomembrány 16 000 tun). Pro zabezpečení tohoto provozu je technický odhad celkové
dopravní obslužnosti uveden v následující tabulce:
Vozidlo
TNA
LNA
OA+ malé dodávky
CELKEM

Počet příjezdů za rok
3 400
750
6 700
10 850

Průměrné denní příjezdy
14
3
20
37

Na základě zkušeností s provozem obdobných výrobních technologií předpokládá
oznamovatel následující model dopravy pro provoz hodnoceného záměru:
♦ Dovoz PE granulátu a dalších surovin nutných pro výrobu bude zajišťován převážně
kamionovou dopravou s průměrným vytížením 20 tun na vozidlo. Latex a vápenec
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jsou dodávány v cisternách s hmotností nákladu cca 20 tun. Vzhledem k úzkému
profilu silnice III třídy ve směru na Jaroměř přijíždí a vyjíždí prakticky všechny
kamiony směrem na Dvůr Králové n/L. Zpětné vytížení vozidel je minimální.
♦ Odvoz syntetických trávníků se uskuteční převážně kamionovou dopravou
s průměrným vytížením 10 tun na vozidlo. Vzhledem k úzkému profilu silnice III třídy
ve směru na Jaroměř přijíždí a vyjíždí prakticky všechny kamiony směrem na Dvůr
Králové n/L.
♦ Pohyby LNA budou pouze občasné a nepravidelné (doprava ostatních surovin,
odvoz odpadů, servis a údržba strojních zařízení). Směry příjezdů a odjezdů jsou
nepravidelné, přibližně rovnocenné.
♦ Nákladní doprava (pohyby TNA a LNA) bude soustředěna pouze do pracovních dnů
v pondělí až pátek, nakládka a vykládka v noční době nebude neprováděna.
♦ Osobní doprava zaměstnanců a návštěv bude vzhledem k počtu zaměstnanců
relativně nízká, zvláště v letních měsících. Vzhledem k nepřetržitému provozu
zasahuje část pohybů OA do noční doby (odjezdy směnových pracovníků
z odpolední směny a příjezdy na ranní směnu) a pochopitelně i do sobot a nedělí
(provoz cca 335 dní v roce). Směry příjezdů a odjezdů jsou nepravidelné, přibližně
rovnocenné.
Dopravní obslužnost hodnoceného záměru po dosažení projektované kapacity 12 000
tun syntetického trávníku je uvedena v následující tabulce:
Vozidlo
TNA dovoz
TNA expedice
LNA
OA+ malé dodávky
CELKEM

Počet příjezdů za rok
650
1 200
250
5 000
7 100

Průměrné denní příjezdy
2,6
4,8
1,0
15
23

Sumarizace maximální dopravní obslužnosti areálu (po dosažení výroby syntetického
trávníku na projektovanou kapacitu) odpovídající celkové výrobě ve výši 37 000 tun/rok
je uvedena v tabulce:
Vozidlo
TNA
LNA
OA+ malé dodávky
CELKEM

Počet příjezdů za rok
5 250
1 000
11 700
17 950

Průměrné denní příjezdy
21
4
35
60
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výstavba
Bodové zdroje:

Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou.
Liniové zdroje:

Liniové zdroje znečišťování ovzduší mohou být představovány provozem nákladní
techniky při provádění zemních prací a při návozu stavebního materiálu. Vzhledem
k uvedenému rozsahu výstavby se bude jednat pouze o krátkodobé zvýšení provozu na
okolních komunikacích. Odhad přepravních tras nákladních automobilů v této fázi
výstavby by byl spekulativní. Odhad emisí z liniových zdrojů v etapě výstavby nelze
spolehlivě predikovat, protože není znám dodavatel stavby, použitá technika apod.
Vzhledem k ne příliš významným nárokům na bilance hmot a stavebních materiálů lze
liniové zdroje znečišťování ovzduší v etapě výstavby označit za málo významné.
Plošné zdroje:

Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní prostor staveniště, který
může být zdrojem sekundární prašnosti. Doporučení zpracovatelů oznámení
k minimalizaci sekundární prašnosti jsou uvedena v dalších částech oznámení.
Provoz
Bodové zdroje
Stávající stav
I. etapa – spalování zemního plynu

V rámci provozu I. etapy výstavby byly uvedeny do provozu následující zdroje.
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Expedice – 2 x teplovzdušný agregát ROBUR F1 61 s výkonem 2 x 55 kW
Sklad - 1 x teplovzdušný agregát ROBUR F1 51 s výkonem 1 x 44 kW
Výrobní hala - 3 x teplovzdušný agregát ROBUR F1 61 s výkonem 3 x 55 kW
Administrativní část – plynový kotel DAKON turbo s výkonem 30 kW
Kancelář expedice – plynový kotel DAKON turbo s výkonem 9,5 kW
Technologie – ohřev cirkulace oleje – hořák WEISHAUPT s výkonem 350 kW

Celková spotřeba zemního plynu při projektované kapacitě výroby je cca 75 000 m3
Z hlediska FPD je potřebné rozdělení nároků na zemní plyn pro energetické a pro
technologické účely:
Ø Technologické účely: cca 28 600 m3, FPD 6000 hod/rok, komín - výška 10 m, průměr
0,1 m
Ø Energetické účely: cca 46 400 m3, FPD 3600 hod/rok, komín - výška 10 m, průměr
0,1 m
Stávající hmotnostní tok emisí je stanoven souhrnně na základě doporučených
emisních faktorů dle přílohy 5 Nařízení vlády 352/2002 Sb. a celkové spotřeby zemního
plynu v následující tabulce:

29

Rozšíření závodu JUTA a.s., výroba syntetických trávníků – výrobní závod, Žirecká Podstráň
oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění
Škodlivina
Tuhé částice
Oxid siřičitý
Oxidy dusíku
Oxid uhelnatý
Uhlovodíky

Emisní faktor
6
(kg/10 ZP)
20
9,6
1 600
320
64

Hmotnostní tok
(kg/rok)
1,5
0,72
120
24
4,8

Z hlediska jednotlivých zdrojů lze specifikovat následující bilance emisí:
Škodlivina
Tuhé částice
Oxid siřičitý
Oxidy dusíku
Oxid uhelnatý
Uhlovodíky

Technologie
Hmotnostní tok
(kg/rok)
0,572
0,275
45,760
9,152
1,830

Energetika
Hmotnostní tok
(kg/rok)
0,928
0,445
74,240
14,848
2,970

Tab.: Souřadnice středů bodových zdrojů
Název zdroje
Stávající zdroj - technologie
Stávající zdroj - energetika

X
624
617

Souřadnice zdroje
Y
563
551

Z
286
286

II. etapa – spalování zemního plynu

V rámci provozu II. etapy výstavby závodu záměru již byly nebo budou uvedeny do
provozu následující zdroje:
♦ SO 31 – skladová část haly, teplovzdušné agregáty ROBUR F1 61 - 44 kW a 2 x
ROBUR F1 81 – 2 x 70 kW
♦ SO 31 – výrobní hala, 4 teplovzdušné agregáty ROBUR F 1 81 - , 4 x 70 kW
♦ SO 31 – administrativní část, plynový kotel DAKON turbo 32 kW
♦ SO 31 – technologie, ohřev cirkulace oleje, hořák WEISHAUPT 350 kW
♦ SO 32 – výrobní část haly, teplovzdušné agregáty 2 x ROBUR F1 61, 2 x 55 kW a 1
x ROBUR F1 51 – 44 kW
♦ SO 32 – administrativní část, plynový kotel DAKON turbo 48 kW
Celková roční spotřeba zemního plynu v těchto objektech se předpokládá ve výši cca
100 000 m3, přičemž pro SO 31 se jedná o předpokládanou roční spotřebu 75 000 m3,
pro SO 32 se jedná o roční spotřebu 25 000 m3.
Z hlediska FPD je potřebné rozdělení nároků na zemní plyn pro energetické a pro
technologické účely:
Ø SO 31 – technologické účely: 28 600 m3, FPD 6000 hod/rok,komín – výška 10 m,
průměr 0,1 m
Ø SO 31 – energetické účely: 46 400 m3, FPD 3600 hod/rok, komín – výška 10 m,
průměr 0,1 m
Ø SO 32 – energetické účely: 25 000 m3, FPD 3600 hod/rok,komín - výška 10 m,
průměr 0,1 m
Hmotnostní tok emisí ze zdrojů spalování zemního plynu, které budou osazeny v rámci
II etapy je stanoven souhrnně na základě doporučených emisních faktorů dle přílohy 5
Nařízení vlády 352/2002 Sb. a celkové spotřeby zemního plynu v následující tabulce:
Škodlivina
Tuhé částice
Oxid siřičitý

Emisní faktor
6
(kg/10 ZP)
20
9,6

Hmotnostní tok
(kg/rok)
2
0,96
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Škodlivina
Oxidy dusíku
Oxid uhelnatý
Uhlovodíky

Emisní faktor
6
(kg/10 ZP)
1 600
320
64

Hmotnostní tok
(kg/rok)
160
32
6,4

Z hlediska jednotlivých zdrojů lze specifikovat následující bilance emisí:
Škodlivina
Tuhé částice
Oxid siřičitý
Oxidy dusíku
Oxid uhelnatý
Uhlovodíky

SO 31 Technologie
Hmotnostní tok
(kg/rok)
0,572
0,275
45,760
9,152
1,830

SO 31 Energetika
Hmotnostní tok
(kg/rok)
0,928
0,445
74,240
14,848
2,970

SO 32 Energetika
Hmotnostní tok
(kg/rok)
0,500
0,240
40,000
8,000
1,600

Tab.: Souřadnice středů bodových zdrojů
Název zdroje
SO 31 technologie
SO 31 energetika
SO 32 energetika

X
604
605
621

Souřadnice zdroje
Y
551
558
551

Z
286
286
286

Ostatní technologické zdroje I + II etapa

Veškerý vzduch z pneumatické dopravy při výrobě netkaných textilií a z místního
odsávání (jak ze stávajícího, tak i nově budovaného provozu) je veden přes tkaninové
filtry a po vyčištění je vracen zpět do pracovního prostoru. Dodavatel filtrů garantuje na
výstupu z filtrů maximální koncentraci TZL do 1 mg/m3. Tyto filtry nejsou zdroji
znečišťování ovzduší – nemají výduchy do venkovního prostředí.
Pokud budeme přesto uvažovat, že výše uvedené TZL se dostanou do ovzduší
nucenou výměnou vzduchu v těchto objektech, bude celkový hmotnostní tok emisí TZL
z obou hal roven maximálně 2 x 15 x 6 = 180 kg/rok. (celkové množství vzduchu
z pneumatické dopravy a místního odsávání se předpokládá cca 15 000 m3/hod
vztaženo na normální podmínky).
V hale SO 32 – výroba izolačních pásů – geomembrán nebude provozován žádný zdroj
znečišťování ovzduší.
Čistírna splaškových vod je a bude i nadále malým zdrojem znečišťování ovzduší a
emise pachových látek z tohoto zařízení budou i nadále zcela zanedbatelné.
Emise VOC a pachových látek z typové čerpací stanice LPG s ročním obratem LPG do
10 tun jsou zcela nevýznamné.
Hodnocený záměr – spalování zemního plynu

V rámci provozu hodnoceného záměru – výroba syntetických trávníků, budou uvedeny
do provozu následující zdroje.
♦ SO 50 – hala, 9 x teplovzdušné agregáty ROBUR F 1 61 - , 9 x 55 kW
♦ SO 50 – administrativní část, plynový kotel DAKON 48 kW
♦ Technologie – ohřev vzduchu pro sušárnu povrstvovací linky, bude instalováno 10
hořáků po 160 kW s celkovým instalovaným tepelným výkonem 1600 kW. Tento
výkon bude využit pouze ve fázi najíždění, za ustáleného provozu se předpokládá
provozní výkon hořáků 500 – 600 kW. Sušárna bude v provozu cca 5 500 hodin/rok.
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Celková spotřeba zemního plynu při projektované kapacitě výroby bude cca 425 000
m3/rok.
Z hlediska FPD je potřebné rozdělení nároků na zemní plyn pro energetické a pro
technologické účely:
Ø Technologické účely: 375 000 m3, FPD 5 500 hod/rok, komín – výška 10 m, průměr
0,3 m
Ø Energetické účely: 50 000 m3, FPD 3600 hod/rok, komín – výška 10 m, průměr 0,15
m
Předpokládaný hmotnostní tok emisí je stanoven souhrnně na základě doporučených
emisních faktorů dle přílohy 5 Nařízení vlády 352/2002 Sb. a celkové spotřeby zemního
plynu v následující tabulce:
Škodlivina
Tuhé částice
Oxid siřičitý
Oxidy dusíku
Oxid uhelnatý
Uhlovodíky

Emisní faktor
6
(kg/10 ZP)
20
9,6
1 600
320
64

Hmotnostní tok
(kg/rok)
8,5
4,08
680
136
27,2

Z hlediska jednotlivých zdrojů lze specifikovat následující bilance emisí:
Škodlivina
Tuhé částice
Oxid siřičitý
Oxidy dusíku
Oxid uhelnatý
Uhlovodíky

Technologie
Hmotnostní tok
(kg/rok)
7,500
3,600
600,000
120,000
24,000

Energetika
Hmotnostní tok
(kg/rok)
1,000
0,480
80,000
16,000
3,200

Hodnocený záměr - ostatní technologické zdroje

Sušárna povrstvovací linky
Při sušení syntetických trávníků bude docházet především k odparu vody ze suspenze
latexu. Sušení bude probíhat při maximální teplotě 140 0C a za normálního tlaku. Při
těchto podmínkách nelze vyloučit i emise organických látek z latexu – styren
akrylátového kopolymeru. Oznamovatel předal provozní vzorek suspenze latexu
Zdravotnímu ústavu se sídlem v Hradci Králové – centrum hygienických laboratoří a
požádal o stanovení hmotnostního toku emisí styrenu při teplotě 150 0C.
V laboratorních podmínkách byla zjištěna hodnota 1,22 mg/kg. Protokol č. 6829/06 je
uveden na následující stránce:
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I když provozní a laboratorní podmínky budou poněkud odlišné (v laboratoři uzavřené
zařízení, v provozu otevřené zařízení), vychází výpočet emisí styrenu ze stanovené
hodnoty(v době zpracování oznámení jediná konkrétní hodnota). Skutečný hmotnostní
tok emisí styrenu a případně dalších látek bude stanoven autorizovaným měřením
emisí v rámci zkušebního provozu.
Dle materiálové bilance surovin bude při dosažení projektované kapacity výroby
spotřebováno celkem 5 664 tun suspenze latexu. Při použití výsledků laboratorního
stanovení hmotnostního toku styrenu ve výši 1,22 mg/kg bude roční hmotnostní tok
emisí styrenu 6,910 kg. Při provozní době sušárny v délce 5500 hod/rok je hodinový
hmotnostní tok styrenu 1,256 g.
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Sila na vápenec a doprava vápence ze sil do mísícího zařízení
Jemně mletý vápenec bude do závodu přivážen v autocisternách a do skladovacích sil
bude z autocisterny dopravován pneumaticky. Vzduch z pneudopravy bude na výstupu
ze sila veden přes účinný rukávový filtr, kde dodavatel filtru bude garantovat maximální
koncentraci TZL na výstupu z filtru do 20 mg/m3. Při provozu na projektovanou kapacitu
bude ročně dovezeno 3048 tun vápence. Za předpokladu, že doba vyprázdnění jedné
autocisterny o hmotnosti 20 tun bude 2 hodiny, bude celková doba provozu tohoto
zdroje cca 305 hod/rok. Při předpokládaném množství vzduchu pro pneudopravu ve
výši 1200 Nm3/hod bude roční hmotnostní tok emisí TZL 7,32 kg/rok, resp. 24 g/hod.
Doprava vápence ze sila do mísícího zařízení suspenze bude zajišťována rovněž
pneumatickou dopravou. Zde lze očekávat obdobný hmotnostní tok jako v předchozím
případě pneumatické dopravy vápence z autocisteren do sil., tj. 7,32 kg/rok, resp. 24
g/hod.
Konečná sumarizace stávajících zdrojů emisí (I+II etapa) a nových zdrojů emisí (jako
vstup do rozptylové studie) je uvedena v následujících tabulkách:
I + II etapa = stávající stav:
Jednotka
Množství spalin
Teplota spalin
Hmot. tok TZL
Hmot. tok SO2
Hmot. tok NOx
Hmot. tok CO
Hmot. tok CxHy
FPD
Výška komína
Průměr komína

3

m /hod
0
C
g/hod
g/hod
g/hod
g/hod
g/hod
hod/rok
m
m

SO01,SO21
energetika
150
100
0,257
0,124
20,622
4,124
0,825
3 600
10
0,1

Jednotka

SO 01
vzduchotechnika
15 000
20
15
6 000
10
0,75

3

Množství vzduchu
Teplota vzduchu
Hmot. tok TZL
FPD
Výška komína
Průměr komína

SO 01
technologie
60
140
0,095
0,046
7,627
1,525
0,305
6 000
10
0,1

m /hod
0
C
g/hod
hod/rok
m
m

SO 31
energetika
150
100
0,257
0,124
20,622
4,124
0,825
3600
10
0,1

SO 31
technologie
60
140
0,095
0,046
7,627
1,525
0,305
6 000
10
0,1

SO 32
energetika
80
100
0,139
0,067
11,111
2,222
0,444
3 600
10
0,1

SO 21
vzduchotechnika
15 000
20
15
6 000
10
0,75

Příspěvek záměru:
Jednotka
Množství spalin
Teplota spalin
Hmot. tok TZL
Hmot. tok SO2
Hmot. tok NOx
Hmot. tok CO
Hmot. tok CxHy
Hmot. tok TOC
FPD
Výška komína
Průměr komína

3

m /hod
0
C
g/hod
g/hod
g/hod
g/hod
g/hod
g/hod
hod/rok
m
m

SO 50energetika.
200
100
0,278
0,133
22,222
4,444
0,889
3 600
10
0,15

SO 50
technologie
800
140
1,364
0,655
109,090
21,818
4,364
1,256
6 000
10
0,3

Silo vápence
1 200
20
24
305
10
0,3

SO 50
pneudoprava
1 200
20
24
305
10
0,3

Plošné a liniové zdroje
Použité emisní faktory z dopravy

Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související s dopravou bylo pracováno s
emisními faktory pro rok 2008. V souladu s novými legislativními opatřeními MŽP ČR
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vydalo jednotné emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR
provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu
motorových vozidel na kvalitu ovzduší. Proto byly emisní faktory určeny pomocí
programu MEFA v.02. Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC
program MEFA v.02 (Mobilní Emisní Faktory, verze 2002). Tento uživatelsky
jednoduchý program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (µg/km – g/km)
pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak
kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje
rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon
vozovky i stárnutí motorových vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních
faktorů pro široké spektrum znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových
plynů, tak i látky rizikové pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky,
aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které představují hlavní
prekurzory tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny). Jedná se o
následující sloučeniny:
Anorganické sloučeniny
oxidy dusíku (NOx)
oxid dusičitý (NO2)
oxid siřičitý (SO2)
oxid uhelnatý (CO)
tuhé znečišťující látky (PM, PM10)

Organické sloučeniny
suma uhlovodíků (C xHy)
methan
propan
1,3-butadien
styren
benzen
toluen
formaldehyd
acetaldehyd
benzo(a)pyren

Program MEFA v. 02 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00
autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité
výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o
této problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a
ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla
využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která
představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové republice
Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím dalších
zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních testů
charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže postihnout
emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o nákladní
vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností vozidla),
poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku v České
republice a středoevropském regionu. Rovněž v případě organických látek, které nejsou
v emisích standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat potřebné podklady pro
vypracování matematických závislostí modelujících výsledné hodnoty emisních faktorů
v závislosti na jízdním režimu, kategorii motorového vozidla a druhu použitého paliva.
Na některé z prezentovaných emisních faktorů pro organické sloučeniny (např.
benzo(a)pyren, styren, 1,3-butadien) je proto nutné nahlížet jako na kvalifikované
odhady. Matematické vztahy pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla budou
průběžně zpřesňovány v návaznosti na vývoj stavu poznání v této problematice a
následně bude upravován i program pro jejich výpočet.
Ve výpočtu použité emisní faktory pro rok 2008 jsou sumarizovány v následující
tabulce:
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Typ vozidla

Emisní úroveň

OA
LNA
TNA

EURO 4
EURO 4
EURO 4

Rychlost
(km/h):
50
50
50

NOx
0,1139
0,2350
1,4191

Emisní faktor (g/km)
Benzen
0,0019
0,0013
0,0075

PM 10
0,0005
0,0287
0,0659

Plošné zdroje

Za plošné zdroje jsou v rámci posuzovaného záměru uvažována parkoviště OA a
prostory vykládky a nakládky TNA. Stávající dopravní obslužnost (I + II etapa výstavby)
je patrná z následující tabulky:
Tab.: Stávající dopravní obslužnost
Vozidlo
TNA (textilie)
LNA
OA+ malé dodávky
CELKEM

Počet příjezdů za rok
3 400
750
6 700
10 850

Průměrné denní příjezdy
14
3
20
37

Pohyby motorových vozidel jsou dvojnásobné (příjezd a odjezd).
Provoz hodnoceného záměru bude vyvolávat navýšení dopravy dle následující tabulky:
Tab.: Nová dopravní obslužnost
Vozidlo
TNA dovoz
TNA expedice
LNA
OA+ malé dodávky
CELKEM

Počet příjezdů za rok
650
1 200
250
5 000
7 100

Průměrné denní příjezdy
2,6
4,8
1,0
13,7
23

Pohyby motorových vozidel jsou dvojnásobné (příjezd a odjezd).
Pohyby všech vozidel odpovídající dopravní obslužnosti po realizaci záměru jsou
uvedeny v následující tabulce.
Tab.: Výsledná dopravní obslužnost
Vozidlo
TNA
LNA
OA+ malé dodávky
CELKEM

Počet příjezdů za rok
5 250
1 000
11 700
17 950

Průměrné denní příjezdy
21
4
35
60

Kamionová doprava se předpokládá pouze v denní době a v pracovní dny. Příjezdy
kamionů v noční době budou zcela výjimečné (porucha vozidla pod.). V závodě
nebude vykládka a expedice v noční době prováděna. Pro výpočet sumy emisí z
plošného zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů byl pro volnoběh použit
předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při
uvažovaném pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund na jeden pohyb lze
sumarizovat následující sumu emisí při použití emisních faktorů roku 2008:
Tab.: Suma emisí z plošného zdroje – stávající stav
Plošný zdroj celkem

NOx
-1
-1
g.s
kg.den
0,00026447 0,0228504

-1

-1

t.rok
g.s
0,0057126 1,7002E-06

Benzen
-1
kg.den
0,0001469

-1

-1

-1

-1

t.rok
g.s
3,673E-05 1,179E-05

PM 10
-1
-1
kg.den
t.rok
0,0010187 0,0002547

Tab.: Suma emisí z plošného zdroje – příspěvek záměru
Plošný zdroj celkem

NOx
-1
-1
g.s
kg.den
0,00014232 0,01229677

Benzen
-1
-1
-1
t.rok
g.s
kg.den
0,0030742 9,5868E-07 0,00008283
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t.rok
g.s
2,071E-05 6,056E-06

PM 10
-1
-1
kg.den
t.rok
0,0005232 0,0001308
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Tab.: Suma emisí z plošného zdroje – výsledný stav
Plošný zdroj celkem

NOx
Benzen
-1
-1
-1
-1
-1
-1
g.s
kg.den
t.rok
g.s
kg.den
t.rok
0,00040194 0,0347276 0,0086819 2,6528E-06 0,0002292 0,0000573

-1

g.s
1,755E-05

PM 10
-1
-1
kg.den
t.rok
0,0015162 0,0003791

Tab.: Souřadnice středů plošných zdrojů
Název zdroje
OA
TNA

X
605
621

Souřadnice zdroje
Y
558
551

Z
286
286

Liniové zdroje

Trasa dopravy související s liniovými zdroji znečištění ovzduší vychází z následujícího
modelu dopravy:
Ø 100 %
areálové komunikace
Ø TNA - 100 % směrem na Dvůr Králové
Ø LNA a OA - 50 % směrem na Dvůr Králové n/L a 50% směrem na Jaroměř

Tab.: Stávající dopravní obslužnost na komunikačním systému – roční pohyby
Úseky dopravy
Areálová komunikace
III/29915 – směr Dvůr Králové
III/29915 – směr Jaroměř

počet pohybů OA/ rok
13 400
6 700
6 700

počet pohybů LNA/ rok
1 500
750
750

počet pohybů TNA/ rok
6 800
6 800
0

Tab.: Stávající dopravní obslužnost na komunikačním systému – průměrné denní
pohyby
Úseky dopravy
Areálová komunikace
III/29915 – směr Dvůr Králové
III/29915 – směr Jaroměř

počet pohybů OA/ den
40
20
20

počet pohybů LNA/ den
6
3
3

počet pohybů TNA/ den
28
28
0

Tab.: Nově vyvolaná dopravní obslužnost na komunikačním systému – roční pohyby
Úseky dopravy
Areálová komunikace
III/29915 – směr Dvůr Králové
III/29915 – směr Jaroměř

počet pohybů OA/ rok
10 000
5 000
5 000

počet pohybů LNA/ rok
500
250
250

počet pohybů TNA/ rok
3 700
3 700
0

Tab.: Nově vyvolaná dopravní obslužnost na komunikačním systému – průměrné denní
pohyby
Úseky dopravy
Areálová komunikace
III/29915 – směr Dvůr Králové
III/29915 – směr Jaroměř

počet pohybů OA/ den
30
15
15

počet pohybů LNA/ den
2
1
1

počet pohybů TNA/ den
14
14
0

Tab.: Výsledná dopravní obslužnost na komunikačním systému – roční pohyby
Úseky dopravy
Areálová komunikace
III/29915 – směr Dvůr Králové
III/29915 – směr Jaroměř

počet pohybů OA/ rok
23 400
11 700
11 700

počet pohybů LNA/ rok
2 000
1 000
1 000

počet pohybů TNA/ rok
10 500
10 500
0

Tab.: Výsledná dopravní obslužnost na komunikačním systému – průměrné denní
pohyby
Úseky dopravy
Areálová komunikace
III/29915 – směr Dvůr Králové
III/29915 – směr Jaroměř

počet pohybů OA/ den
70
35
35

počet pohybů LNA/ den
8
4
4

počet pohybů TNA/ den
42
42
0

Při bilancích hmotnostních toků jednotlivých škodlivin spojených s dopravní obslužností
areálu je uvažováno s dříve uvedenými emisními faktory pro rok 2008. Z výše uvedené
intenzity lze bilancovat hmotnostní toky emisí na komunikačním systému dle
následujících tabulek.
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Tab. Hmotnostní toky emisí – stávající stav
NOx
Benzen
-1
-1
-1
-1
-1
Úsek komunikace
g/m.s
kg/km.den t/km. rok
g/m.s
kg/km.den
Areálová komunikace
1,2695E-06 0,0457008 0,0114252 8,1611E-09 0,0002938
III/29915 – směr DK
1,1866E-06 0,0427178 0,0106795 6,9972E-09 0,0002519
III/29915 – směr Jaroměř 8,2861E-08
0,002983 0,0007458 1,1639E-09 0,0000419

PM 10
-1
-1
-1
-1
t/km. rok
g/m.s
kg/km.den t/km. rok
7,345E-05 5,659E-08 0,0020374 0,0005094
6,298E-05 5,393E-08 0,0019413 0,0004853
1,048E-05 2,669E-09 0,0000961 2,403E-05

Tab. Hmotnostní toky emisí – příspěvek záměru
NOx
Benzen
PM 10
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Úsek komunikace
g/m.s
kg/km.den t/km. rok
g/m.s
kg/km.den t/km. rok
g/m.s
kg/km.den t/km. rok
Areálová komunikace
6,5984E-07 0,0237544 0,0059386 4,5722E-09 0,0001646 4,115E-05 2,764E-08
0,000995 0,0002488
III/29915 – směr DK
6,0586E-07 0,0218109 0,0054527 3,7444E-09 0,0001348 0,0000337 2,663E-08
0,0009588 0,0002397
III/29915 – směr Jaroměř 5,3986E-08 0,0019435 0,0004859 8,2778E-10 0,0000298 7,45E-06 1,006E-09
0,0000362 9,05E-06

Tab. Hmotnostní toky emisí – cílový stav
NOx
Benzen
PM 10
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Úsek komunikace
g/m.s
kg/km.den t/km. rok
g/m.s
kg/km.den t/km. rok
g/m.s
kg/km.den t/km. rok
Areálová komunikace
1,9293E-06 0,0694552 0,0173638 1,2733E-08 0,0004584 0,0001146 8,423E-08
0,0030324 0,0007581
III/29915 – směr DK
1,7925E-06 0,0645287 0,0161322 1,0742E-08 0,0003867 9,668E-05 8,056E-08
0,0029001 0,000725
III/29915 – směr Jaroměř 1,3685E-07 0,0049265 0,0012316 1,9917E-09 0,0000717 1,793E-05 3,675E-09
0,0001323 3,308E-05

B.III.2. Odpadní vody
Výstavba

Odpadní vody v etapě výstavby odpovídají nárokům na vodu pro sociální zařízení v této
etapě a lze je stanovit objemem maximálně 300 m3 pro celou etapu výstavby, která je
předpokládána v délce cca 6 měsíců. Nutnou podmínkou pro produkci splaškových vod
v období výstavby je napojení sociálního zařízení v období výstavby na kanalizaci
splaškových vod, nebo dohoda o používání stávajícího sociálního zázemí a.s. JUTA
v tomto areálu. Pokud tyto podmínky nebudou realizovány, budou používána pouze
chemická WC a produkce splaškových vod bude nulová.
Technologické odpadní vody v průběhu výstavby nevznikají. Srážkové vody z areálu
budou v první fázi výstavby odváděny stávajícím způsobem – zasakováním do okolního
terénu a postupně budou z nově budovaných zastavěných a zpevněných ploch
napojovány na stávající kanalizaci srážkových vod.
Provoz

V současné době jsou v areálu dvě kanalizace. Kanalizace splaškových vod svádí
veškeré produkované splaškové vody na BČOV TOPAS 50. Při návrhu a výstavbě
čistírny bylo uvažováno s budoucím zvýšením produkce splaškových vod.
Neznečištěné srážkové vody ze střech objektů a zpevněných ploch jsou svedeny do
kanalizace srážkových vod. Srážkové vody ze zpevněných ploch, které mohou být
potenciálně kontaminovány ropnými látkami jsou do této kanalizace napojeny přes
odlučovač ropných látek (maximální koncentrace NEL na výstupu 0,2 mg/l).
V závěrečné části jsou do této kanalizace napojeny i předčištěné splaškové vody
z BČOV. Veškeré odpadní a srážkové vody tak odchází z areálu jedním potrubím a jsou
zaústěny do vodoteče Labe.
Provoz BČOV, odlučovače ropných látek a souhlas k vypouštění odpadních vod byl
povolen kolaudačním rozhodnutím OŽP Městského úřadu ve Dvoře Králové n/L ze dne
1.12.2003. Podle tohoto rozhodnutí je povoleno vypouštět 8,7 m3/den, 264 m3/měsíc a
3 175 m3/rok předčištěných splaškových vod v kvalitě:
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Ukazatel
CHSK Cr
BSK5
NL
Ncelkový
Pcelkový

Hodnota „p“ (mg/l)
125
30
35
20
3

Hodnota „m“ (mg/l)
180
60
70
30
6

t/rok
0,381
0,095
0,095

Výsledky posledních analýz jsou uvedeny v následujících protokolech:
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V následujících tabulkách je proveden výpočet ročního množství vypouštěných
srážkových vod, vycházející z průměrného ročního úhrnu srážek v tomto regionu ve
výši 650 mm za rok a bilance přívalového deště vycházející z intenzity přívalového
deště ve výši 150 l/s.ha. Nezpevněné plochy nejsou uvažovány, voda z těchto ploch
v převážné míře zasakuje a bude i nadále zasakovat do okolního terénu.
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Tab.: Stávající bilance ročního množství srážkových vod
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
14 317
11 371
25 688

Koeficient odtoku
0,9
0,7

3

Qr [m /rok]
8 375
5 174
13 549

Tab: Stávající bilance odtokových poměrů
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
14 317
11 371
25 688

Koeficient odtoku
0,9
0,7

3

Q (l/s)
193,28
119,40
312,68

Q [m /15min]
174,0
107,5
281,5

Tab: Očekávaná bilance ročního množství srážkových vod
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
22 701
21 376
44 077

Koeficient odtoku
0,9
0,7

3

Qr [m /rok]
13 280
9 726
23 006

Tab: Očekávaná bilance odtokových poměrů
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
22 701
21 376
44 077

Koeficient odtoku
0,9
0,7

Q (l/s)
306,46
224,45
530,91

3

Q [m /15min]
275,8
202,0
477,8

Stávající koncepce nakládání s odpadními vodami bude zachována. Jak kapacita
BČOV, tak i dimenze kanalizačních sítí jsou dle vyjádření oznamovatele a projektanta
postačující pro realizaci hodnoceného záměru. Rovněž tak se nepředpokládají žádné
zásahy nebo úpravy výústního objektu do Labe.
Nárůst produkce splaškových vod bude úměrný spotřebě pitné vody pro sociální účely,
tj. max. 1260 m3/rok. Stupeň znečištění se oproti stávajícímu stavu nezmění, jedná se
opět pouze o produkci splaškových vod ze sociálních zařízení. Tyto vody budou vedeny
na stávající BČOV TOPAS 50. Kapacita čistírny je dostačující, lze reálně předpokládat,
že stanovené ukazatele znečištění na výstupu z BČOV budou dodrženy.
Neznečištěné srážkové vody ze střech objektů a zpevněných ploch budou napojeny
přípojkami do stávající kanalizace srážkových vod. Srážkové vody ze zpevněných
ploch, které mohou být potenciálně kontaminovány ropnými látkami budou do této
kanalizace napojeny přes odlučovače ropných látek.
Technologické odpadní vody v rámci hodnoceného záměru téměř nevznikají. Malé
množství oteplených vod, které bude jako odluh odpouštěno periodicky z uzavřených
cirkulačních okruhů chladící vody, bude napojeno do kanalizace srážkových vod.
V uzavřeném okruhu chladící vody bude cirkulovat pitná voda, odpouštěná voda bude
vykazovat mírně zvýšenou solnost.
Odpadní vody vznikající při periodickém čištění povrstvovací linky ( v předpokládaném
množství cca 1 m3/jedno čištění., 50 m3/rok) budou předávány oprávněným firmám jako
odpad a budou evidovány v rámci zákona o odpadech.
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B.III.3. Odpady
Výstavba

Z hlediska druhové skladby odpadů a jednotlivých fází výstavby, lze produkci odpadů
rozdělit do dvou částí:
Ø odpady vznikající v průběhu zemních prací
Množství výkopové zeminy bude upřesněno v projektu pro stavební řízení. Převážná
část této zeminy bude využita při provádění hrubých terénních úprav na vlastním
staveništi. Případné přebytečné množství výkopové zeminy bude využito na jiných
stavbách v regionu, nebo bude odvezeno na odpovídající typ skládky.
Hloubka skrývky ornice bude stanovena v dalších fázích projektové přípravy. Se
skrytou ornicí bude nakládáno v souladu s rozhodnutím příslušného orgánu ochrany
ZPF (převoz do určené lokality). Menší množství této ornice bude využito na stavbě
pro provádění ozelenění areálu.
Ø odpady vznikající v průběhu vlastní výstavby uvažovaného záměru
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z
vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou
známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí
smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní
dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v
průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě),
včetně jejich následného využití nebo odstranění a investor vytvoří na staveništi
potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Při
nakládání s odpady bude upřednostňováno jejich materiálové nebo jiné využití.
Předpokládaná produkce jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v
následující tabulce:
Kód
150101
150102
150104
150105
150110
150202
170101
170102
170103
170104
170106
170201
170203
170302
170400
170411
170504
170903
170904
200301
200304

Název odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
Čistící tkanina
Beton
Cihly
Keramické výrobky
Sádrová stavební hmota
Směsi betonu, cihel a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
Dřevo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
Kovy, včetně jejich slitin
Kabely neuvedené pod 170410
Zemina a kamení neuvedené pod 170503
Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903
Směsný komunální odpad
Odpad ze septiků a žump

Kategorie
O
O
O
O
N
N
O
O
O
O
N
O
O
O
O
O
O
N
O
O
O

Provoz

A.s. JUTA nakládá s nebezpečnými odpady na základě souhlasu, který vydal OŽP
Městského úřadu ve Dvoře Králové n/L dne 20.02.2006.
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Dle hlášení o evidenci odpadů byly v závodě JUTA 07 v roce 2005 vyprodukovány
následující druhy a množství odpadů:
Kód
150202
160107
200301
200301

název odpadu
Absorpční činidla
Kovové filtry
Směsný komunální odpad
Směsný komunální odpad

Kategorie
N
N
O
O

Množství t/rok
0,190
0,030
8,130
22,540

Přejímající firma
EKOMETAL Praha
EKOMETAL Praha
RUND Jaroměř
EKOMETAL Praha

Dle sdělení oznamovatele nejsou v současné době v závodě Žirecká Podstráň zřízeny
žádné dílny údržby a veškerou údržbu a opravy strojního zařízení zajišťuje dle potřeby
hlavní závod 01 Dvůr Králové n/L. V rámci této činnosti jsou i veškeré odpady, které při
této činnosti vzniknou (zářivky, výměny olejů, akumulátorů apod.) odváženy do závodu
01, kde jsou shromažďovány a v rámci tohoto závodu i vykazovány a předávány
k využití nebo zneškodnění.
V rámci hodnoceného záměru se uvažuje se zřízením dílny strojní údržby, údržby
elektro a měřících přístrojů.
Realizací hodnoceného záměru a zejména pak činností vlastní údržby se sortiment
produkovaných nebezpečných odpadů zvýší. Rovněž tak se zvýší i produkce směsného
komunálního odpadu. V rámci projektu pro stavební řízení bude upřesněno umístění
skladu nebezpečných odpadů a prostory pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů
v kategorii „ostatní odpad“.
V rámci hodnoceného záměru bude vznikat cca 50 tun odpadních vod z čištění
povrstvovací linky. Tento odpad katalogového čísla 070299 – odpady jinak blíže
neurčené – voda z čištění zařízení bude předáván k odstranění oprávněné firmě.
Do zahájení zkušebního provozu požádá provozovatel o nový souhlas k nakládání
s nebezpečnými odpady a předloží provozní řád skladu nebezpečných odpadů. Vzniklé
odpady budou předávány oprávněným osobám nebo firmám pouze na základě
smluvního vztahu. V provozovně Žirecká Podstráň lze po realizaci záměru očekávat
produkci následujících druhů odpadů:
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Kód
070299
130110
130205
130502
130506
150101
150102
150103
150104
150105
150110
150202
160103
160107
160113
160114
160601
200101
200121
200301
200302
200307

název odpadu
Odpady jinak blíže neurčené – voda z čištění zařízení
Nechlorované hydraulické minerální oleje
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
Kaly z odlučovačů oleje
Olej z odlučovačů oleje
Plastové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkanina znečištěná nebezpečnými látkami
Pneumatiky
Olejové filtry
Brzdové kapaliny
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
Olověné akumulátory
Papír a lepenka
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Směsný komunální odpad
Uliční smetky
Objemný odpad

Kategorie
N
N
N
N
N
O
O
O
O
O
N
N
O
N
N
N
N
O
N
O
O
O

B.III.4. Ostatní výstupy
Hluk
Výstavba

Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v území.
Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných
stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci
práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají
konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu
výstavby.
Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžné stavební
stroje - jedná se o obvyklou stavební činnost prováděnou standardními technologiemi,
které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že
zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí
přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů
současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby.
Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze
během výstavby, která je časově omezena. Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce
hluku šířícího se z budoucího staveniště do okolí nemůže být příliš vysoká, a to i
s ohledem na vzdálenost nejbližší obytné zástavby. Základem výpočtu může být určitý
odhad nasazení stavebních mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad
hustoty dopravní obsluhy vycházející z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad
se v tomto případě blíží maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na
staveništi a v mnoha dnech či částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou
uvedeny i hladiny akustických výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí
z archivních údajů.
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Tab. : Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
Doprava

Typ stroje, název

Akustický výkon
LW v dB(A)

Hladina akustického tlaku 1 m
od zdroje dB(A)

Doba používání
stroje (hod/den)

vrtná souprava pro vrtání (1 kus)
rypadlo Caterpillar 428C (1 kus)
rypadlo UDS 110A (1kus)
nakladač UNC 151 (1 kus)
nákladní automobily Tatra 815 (3 kusy)

LpA10 = 80 dB(A)
4
LpA10 = 83 dB(A)
6
LpA10 = 85 dB(A)
6
LpA10 = 83 dB(A)
3
Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 5/hod

Tab. : Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
5
Doprava

Typ stroje, název
autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus)
čerpadlo betonové směsi (1 kus)
domíchávače betonové směsi (3 kusy)
stavební míchačky (2 kusy)
stavební výtah NOV 1000 (2 kusy)
nákladní automobily Liaz s návěsem (3
kusy)

Akustický výkon
LW v dB(A)
92 dB(A)
-

Hladina akustického tlaku 1 m
od zdroje dB(A)

Doba používání
stroje (hod/den)

LpA10 = 79 dB(A)
LpA10 = 80 dB(A)
LpA7 = 81 dB(A)
LpA1 = 80 dB(A)

7
2
4
4
6

Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 3/hod

Provoz
V příslušné kapitole předkládaného oznámení provedené
v zájmovém území byly uskutečněny pro následující varianty:

výpočty

akustické

situace

Varianta 1 - stávající stav
Tato varianta vyhodnocuje stávající akustickou situaci v zájmovém území.
Varianta 2 – stav po ukončení celé II. etapy
Tato varianta hodnotí stávající zdroje hluku na existujících objektech a zdroje hluku na
objektech nyní budovaných v rámci dokončení II. etapy
Varianta 3 – výsledný stav po dokončení III. etapy, která je předmětem předkládaného
oznámení
Z hlediska akustické situace v zájmovém území související s provozem hodnoceného záměru
považujeme za vhodné provést sumarizaci jednotlivých zdrojů hluku dle reálné a plánované
situace v zájmovém území, a to v následujících krocích:
Ø zdroje provozované
Ø zdroje na objektech nyní budovaných
Ø zdroje na objektech plánovaných v rámci předkládaného oznámení
Zdroje provozované, změřené

V rámci posouzení stávající akustické situace bylo provedeno proměření stávajících
rozhodujících zdrojů hluku, souvisejících s provozem závodu a současně byla
provedena některá protihluková opatření na vybraných zdrojích hluku. Dále uváděné
specifikace jednotlivých zdrojů hluku vycházejí ze Zkušebního protokolu o měření u
zdrojů hluku č. 42747 z roku 2005, zpracovaného firmou INECO průmyslová ekologie,
s.r.o.
Rozhodujícími vnitřními zdroji hluku jsou:
§ vpichovací stroj SD2 (1. vpichovací stroj v lince po toku materiálu)
§ vpichovací stroj MD4 (1. vpichovací stroj v lince po toku materiálu)
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Rozhodujícími vnějšími zdroji hluku v rámci stávajícího areálu jsou:
Sání teplovzdušné jednotky ROBUR
Odtahový střešní ventilátor o průměru 600 mm ve výrobní části hal
Odtahový střešní ventilátor o průměru 600 mm ve skladové části haly
Kompresor PS 22 M POWER SYSTEM Italie
Kompresor DFE 61/AC FRIULAIR Italie
Chladící zařízení
Komín plynového kotle

3 ks
6 ks
3 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Parametry uvedených zdrojů hluku vyplývají z výše citovaného protokolu č. 42747
z roku 2005, zpracovaného firmou INECO průmyslová ekologie, s.r.o. a jejich umístění
je patrné z následujících obrázků a tabulky:

2

1

3
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6

4

5

8
7

9

7

12
10
11
15
14
13
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Naměřené parametry zdrojů hluku:
Číslo měření
15
4
12a
5b,a
11
7
13
8
6
10
9
14

Zdroj hluku
Chladící zařízení u severní stěny výrobní haly.
Světlíky nad vpichovacím strojem MD4.
Sání teplovzdušné jednotky ROBUR (3. jednotka od západu).
Odtahové ventilátory na střeše haly.
Sání teplovzdušné jednotky ROBUR (2. jednotka od západu).
Sací mřížka kompresorovny v západní stěně haly.
Okno u vpichovacího stroje MD4.
Výduch odsávání kompresorovny v západní stěně haly.
Komín plynového kotle.
Sání teplovzdušné jednotky ROBUR (1. jednotka od západu).
Výduch odsávání trafo stanice v západní stěně haly.
Severní stěna pláště výrobní haly – na konci výrobní linky.

LAeq,T
dB
78,8
74,4
70,7
68,1 - 69,7
67,5
66,8
66,5
64,9
64,3
63,5
61,4
60,3

Na základě zjištěných hlukových parametrů jednotlivých zdrojů hluku byla přijata
některá opatření pro snížení hlučnosti, a to jak u rozhodujících vnitřních zdrojů hluku
(které ovlivňují i některé venkovní zdroje hluku), tak i přímo na venkovních zdrojích
hluku.
Rozhodujícími vnitřními zdroji hluku jsou vpichovací stroje, které se také podílejí na
přenosu hluku přes fasádu objektu do venkovního prostoru a ovlivňují i některé
venkovní zdroje hluku. V rámci snahy o snížení hlučnosti jak pro pracovní prostředí, tak
pro přenos hluku fasádou objektu, byla provedena protihluková opatření, která se
projevila následujícím způsobem (převzato ze zkušebního protokolu firmy INECO
průmyslová ekologie, s.r.o., protokol č. 44137.1):
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Navržená a realizovaná opatření ovlivní akustické parametry zdrojů č. P1, P13, P14
v dále uvedené tabulce zdrojů hluku zohledněných v akustické studii.
Jak je z tabulky naměřených parametrů hluku patrné, dalším významným zdrojem hluku
je chladící zařízení u severní stěny výrobní haly. V rámci přijímaných technických
opatření byl tento zdroj osazen tlumiči hluku a poté bylo provedeno opětovné proměření
tohoto zdroje hluku:
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Realizované opatření ovlivňuje zdroj hluku č. 15
Ve výpočtu akustické situace pro stávající stav byly uvažovány následující zdroje hluku:
Označení zdroje
v HLUK+
P1
P2
P3 – P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18

Popis stacionárního zdroje hluku
Světlík nad vpichovacím strojem MD4
Komín plynového kotle
Odtahové ventilátory na střeše haly
Sací mřížka kompresorovny
Sání teplovzdušné jednotky ROBUR
Sání teplovzdušné jednotky ROBUR
Sání teplovzdušné jednotky ROBUR
Okno u vpichovacího stroje
Průnik pláštěm stávající haly
Jednotka chlazení
Výduch kompresorovny
Výduch odsávání trafostanice
Nakládka a vykládka – pouze den
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LAeq (dB)/A/
ve vzdálenosti T m
LAeq,T-1 m = 64,4
LAeq,T-1 m = 64,3
LAeq,T-1 m = 69,7
LAeq,T-1 m = 66,8
LAeq,T-2 m = 70,7
LAeq,T-2 m = 70,7
LAeq,T-2 m = 70,7
LAeq,T-1m = 56,5
LAeq,T-1m = 50,3
LAeq,T-1m = 62,3
LAeq,T-1m = 64,9
LAeq,T-1m = 61,4
LAeq,T-1m = 65,0

Výška
(m)
na střeše objektu - 8,7 m
na střeše objektu – 9,5 m
na střeše objektu – 8,9 m
před objektem – 1,8 m
na fasádě objektu – 5,0m
na fasádě objektu – 5,0m
na fasádě objektu – 5,0m
na fasádě objektu – 1,5m
na fasádě objektu – 0,5m
na fasádě objektu – 2,5m
na fasádě objektu – 2,5m
před objektem – 1,5 m
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Zdroje provozované, dle garancí dodavatelů

V rámci II. etapy jsou již provozované následující zdroje hluku:
Označení
Zdroje
v HLUK+
P19 – P24
P25 – P30
P31
P32 – P34
P35 – P37
P 38

Popis stacionárního zdroje hluku

LAeq (dB)/A/
ve vzdálenosti T
m
LAeq,T-1 m = 69,7
LAeq,T-2 m = 70,7
LAeq,T-5 m = 57,0
LAeq,T-1 m = 62,0
LAeq,T-2 m = 53,1
LAeq,T-1m = 50,0

Odtahové ventilátory na střeše haly
Sání teplovzdušné jednotky ROBUR
Jednotka chlazení
Odtahové ventilátory na střeše skladové haly
Sání teplovzdušné jednotky ROBUR ve skladu
Průnik pláštěm stávající haly

Výška
(m)
na střeše objektu – 9,5 m
na fasádě objektu – 5,0m
před objektem – 1,8 m
na střeše objektu – 9,5 m
na fasádě objektu – 5,0m

Vnitroareálová doprava související s I. etapou
Ve vztahu k nejbližším objektům obytné zástavby je ve výpočtu nutno uvažovat také
s pohyby automobilů v areálu závodu. Stávající stav je dokladován následující tabulkou:
Tab.: Stávající dopravní obslužnost
Vozidlo
TNA
LNA
OA+ malé dodávky
CELKEM

Počet příjezdů za rok
600
180
2 000
2 780

Průměrné denní příjezdy
2,2
0,7
6
9

Situace zdrojů hluku je patrná z následujícího obrázku:
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Zdroje nyní budované, dle garancí

V následujícím přehledu jsou uvedeny očekávané parametry zdrojů hluku u
budovaného objektu
Označení
Zdroje
v HLUK+
P39 – P41
P42 – P44
P 45
P 46

Popis stacionárního zdroje hluku

LAeq (dB)/A/
ve vzdálenosti T
m
LAeq,T-1 m = 69,7
LAeq,T-2 m = 70,7
LAeq,T-1m = 65,0
LAeq,T-1m = 50,0

Odtahové ventilátory na střeše haly
Sání teplovzdušné jednotky ROBUR
Nakládka a vykládka – pouze den
Průnik pláštěm haly

Výška
(m)
na střeše objektu – 9,5 m
na fasádě objektu – 5,0m
před objektem – 1,5 m

Situace zdrojů hluku je patrná z následujícího obrázku:

Výsledná vnitroareálová doprava související s I. a II. etapou
Po uvedení celé I. + II. etapy do provozu a najetí na projektovanou výrobní kapacitu
může dosahovat objem výroby až 25 000 tun/rok (netkané textilie 2 x 4 500 tun +
geomembrány 16 000 tun). Pro zabezpečení tohoto provozu je technický odhad celkové
dopravní obslužnosti uveden v následující tabulce:
Vozidlo
TNA
LNA
OA+ malé dodávky
CELKEM

Počet příjezdů za rok
3 400
750
6 700
10 850

Průměrné denní příjezdy
14
3
20
37

Zdroje hluku v rámci předkládaného záměru

Stavební objekt SO 50 sloužící pro výrobu syntetických trávníků generuje následující
stacionární zdroje hluku:
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Označení zdroje
v HLUK+
P47 – P52
P 53
P 54 – 62
P 63
P 64
P 65
P 66
P 67
P 68

Popis stacionárního zdroje hluku
Odtahové ventilátory na střeše haly
Sací mřížka kompresorovny
Sání teplovzdušné jednotky ROBUR
Výduch kompresorovny
Výduch odsávání trafostanice
Jednotka chlazení
Průnik pláštěm haly
Nakládka a vykládka – pouze den
Nakládka a vykládka – pouze den

LAeq (dB)/A/
ve vzdálenosti T m
LAeq,T-1 m = 69,7
LAeq,T-1 m = 66,8
LAeq,T-2 m = 70,7
LAeq,T-1m = 64,9
LAeq,T-1m = 61,4
LAeq,T-5 m = 57,0
LAeq,T-1m = 50,0
LAeq,T-1m = 65,0
LAeq,T-1m = 65,0

Výška
(m)
na střeše objektu – 8,9 m
před objektem – 1,8 m
na fasádě objektu – 5,0m
na fasádě objektu – 2,5m
na fasádě objektu – 2,5m
před objektem – 1,8 m
před objektem
před objektem

– 1,5 m
– 1,5 m

Situace zdrojů hluku je patrná z následujícího obrázku:

Výsledná vnitroareálová doprava související s I. a II. etapou + výroba syntetických
trávníků
Sumarizace maximální dopravní obslužnosti areálu (po dosažení výroby syntetického
trávníku na projektovanou kapacitu) odpovídající celkové výrobě ve výši 37 000 tun/rok
je uvedena v tabulce:
Vozidlo
TNA
LNA
OA+ malé dodávky
CELKEM

Počet příjezdů za rok
5 250
1 000
11 700
17 950

Průměrné denní příjezdy
21
4
35
60

Záření
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.
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Při realizaci ani v provozu není předpokládáno provozování otevřených generátorů
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory
obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků
elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu Nařízení vlády 480/2001 Sb. o
ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Napájení je ze standardní elektrické
přípojky 6 kV.
Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých
frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná pole překračující
hodnoty stanovené uvedeným Nařízením vlády 480/2001 Sb.
Vibrace
Posuzovaný záměr je zdrojem vibrací. Tato problematika je podrobněji řešena v příloze
č.4 předkládaného oznámení a v příslušné pasáži předkládané dokumentace.

Zápach
Při výrobě se nepředpokládá možnost emisí pachových látek.
Jiné výstupy
Nejsou známy jiné výstupy záměru.
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B.III.5. Rizika
technologií

havárií

vzhledem

k navrženému

použití

látek

a

B.III.5.1. Možnosti vzniku havárií
Za rizika vzniku havarijních stavů lze označit:
♦ požár v areálu objektu
♦ havarijní únik látek škodlivých vodám

B.III.5.2. Dopady na okolí
Požár

V rámci projektu pro stavební řízení bude vypracována podrobná požární zpráva, ve
které bude velikost požárního rizika vyhodnocena a budou navržena odpovídající
protipožární opatření tak, aby celý areál splňoval požadavky stávajících norem a
předpisů. Budou stanoveny požární úseky, navrženy odstupové vzdálenosti a navržen
způsob protipožárního zabezpečení (požadavky na zdroj požární vody, velikost požární
nádrže, přístupové cesty, počty a druhy hasících přístrojů, protipožární zabezpečení
objektů apod.). Lze předpokládat, že by případný požár neovlivnil významně a
dlouhodobě objekty nejbližší obytné zástavby.
Havarijní únik látek škodlivých vodám

Veškerý pohyb osobních i nákladních vozidel v areálu firmy bude pouze po zpevněných
a odvodněných komunikacích a zpevněných plochách. Rovněž tak i vykládka surovin a
expedice výrobků se bude provádět na zpevněných plochách.
Při havarijním úniku látek škodlivých vodám (únik pohonných hmot z motorového
vozidla) lze v první fázi havarijní únik likvidovat vhodným způsobem přímo na zpevněné
ploše. Pokud bude tento zásah opožděný nebo neúčinný, dojde k úniku látky do
kanalizace srážkových vod. Srážkové vody ze všech zpevněných ploch, kde je
potenciální riziko kontaminace, budou do této kanalizace vypouštěny přes odlučovače
ropných látek. Při správné funkci a provozu odlučovače tak dojde k zadržení uniklé
kapaliny a následné likvidaci.
Havarijní únik látek škodlivých vodám z prostor jejich skladování lze prakticky vyloučit.
Všechny tyto látky (včetně odpadů) budou skladovány v místnostech, které budou
opatřeny nepropustnou podlahou a bezodtokovou havarijní jímkou odpovídajícího
objemu.
Podrobný postup pro likvidaci havarijních úniků látek škodlivých vodám bude uveden
v materiálu „Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám„.
V tomto plánu budou uvedeny i druhy a počty zásahových prostředků. Tyto prostředky
nesmí být používány pro jiné účely a musí být trvale dostupné.
Při realizaci navržených opatření lze dopady havarijního úniku látek škodlivých vodám
označit za lokální, neprojevující se mimo areál závodu. V rámci předkládaného záměru
lze pro další projektovou přípravu formulovat následující doporučení:
• před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení Plán opatření pro
případ havárie a zhoršení jakosti vod
• před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení požární řád
závodu
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B.III.5.3. Preventivní opatření
Preventivní opatření, která minimalizují vznik havarijních stavů, spočívají především ve
volbě bezpečné výrobní praxe, v konstrukčním a dispozičním řešení jednotlivých
objektů dle platných předpisů, v realizaci odpovídajících samočinných systémů kontroly
a řízení a v dodržování ustanovení provozní dokumentace. Nutnou podmínkou pro
zajištění bezpečného provozu je vypracování a zejména pak následné dodržování
provozních předpisů a instrukcí, požárního řádu a havarijního plánu.

B.III.5.4. Následná opatření
Likvidace následků požáru souvisí zejména s odstraněním a zneškodněním zbytků
hořlavých látek, produktů hoření, znečištění půdy, tj. odstraněním jednorázových a
mimořádných odpadů. Tento aspekt musí být řešen v havarijním resp. požárním řádu.
Vzhledem k lokalizaci areálu není nutné požadovat realizaci dalších následných
opatření kromě těch, která již byla prezentována
v předcházejících částech
předkládaného oznámení.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Pozemky pro výstavbu záměru se nacházejí katastrálně na k.ú. Žirecká Podstráň. Jak
je patrné z údajů v úvodní části předkládaného oznámení, záměr bude vyžadovat zábor
ZPF.
Nejedná se o území historického, kulturního nebo archeologického významu ani o
území hustě zalidněné. Území není zatěžované nad míru únosného zatížení.
Území je využíváno jako zemědělská půda, v kultuře orná, dlouhodobě pro intenzivní
rostlinnou výrobu. Jde o zcelené pozemky v rovinatém terénu jižně od silnice Žireč –
Dvůr Králové nad Labem, bez výraznější náchylnosti k vodní erozi. Na části plochy se
nacházejí ruderální lada a navážky zemin, jako pozůstatky po předchozích skrývkách
v rámci řešení stávajícího provozu v posuzované lokalitě.
Ve vlastním zájmovém území nejsou žádné neobnovitelné přírodní zdroje zastoupeny.
Jde o antropogenně částečně až výrazně změněné plochy v okolí ostatních objektů
vznikajícího průmyslového areálu (parkoviště se zámkovou dlažbou, ruderální lada na
navážkách). Většina zájmového území je však tvořena ornou půdou jako obnovitelným
přírodním zdrojem.
Záměr je situován v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Východočeská křída.
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C.2. Charakteristika
v dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

C.2.1.Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Probíhá zde rozhraní mírně suchého a mírně vlhkého okrsku mírně teplé oblasti.
Průměrná roční teplota 7 – 8OC.
Tab.: Četnost větrů ze směru
Směr větru
četnost ze směru (%)

S
4

SV
12

V
11

JV
13

J
7

JZ
11

Z
15

SZ
12

CALM
15

Průměrný úhrn srážek se pohybuje v rozpětí 550 – 650 mm.
Znečištění ovzduší
Realizace posuzovaného záměru je situováno do území, které lze z hlediska stávajícího
pozadí popsat následujícími stanicemi AIM:
Imisní pozadí NO2
Trutnov
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Hodinové LV :
Hodinové MT :
Hodinové TE :
Roční LV :
Roční MT :

Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
HKRYA
40770
HVRCM
38899

ČHMÚ
1110
KrkonošeRýchory
ČHMÚ
1496
Vrchlabí

2005
Královéhradecký
Trutnov
NO2-oxid dusičitý
3
µg/m
200,0
50,0
18
40,0
10,0

Typ m.p.
Metoda

Roční
hodnoty

50%
95% 50%
Max.
X1q X2q X3q X4q X
S
N
Kv
Kv Kv
98%
98%
Datum Datum VoM
Datum
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv
Automatizovaný
45,0 30,4
0 6,5 28,6 18,0 6,7 12,2 7,4 4,5 8,4 8,1 4,85 318
měřicí program
CHLM
29.11. 08.12.
0 23,0 29.11.
20,7 81 74 83 80 6,8 1,85 10
Max. 19 MV VoL

Manuální měřicí
program
GUAJA

ČHMÚ
Automatizovaný
71,2 53,9
1504
měřicí program
TrutnovCHLM
10.02. 02.11.
41191 Mládežnická

HTRMA

Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty

Hodinové hodnoty

74,1 44,6 18,9 14,3 20,6 21,9 27,9 21,2 12,03 363
27.08.
0 10,5

90

91

91

42,3 29,7 10,8 21,6 9,6 6,1

0 40,4 25.02.
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Náchod
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Hodinové LV :
Hodinové MT :
Hodinové TE :
Roční LV :
Roční MT :
Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita

HVELM
38967

2005
Královéhradecký
Náchod
NO2-oxid dusičitý
3
µg/m
200,0
50,0
18
40,0
10,0
Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

ČHMÚ
539
Velichovky

Manuální
měřicí
program
GUAJA

ČHMÚ
1354
Slavný

Manuální
měřicí
program
GUAJA

HSLVM
206928

Denní hodnoty

Čtvrtletní hodnoty

Roční
hodnoty

50%
95% 50%
Max.
X1q X2q X3q X4q X
S
N
Kv
Kv Kv
98%
98%
Datum Datum VoM
Datum
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv
95,8 33,1 14,0 15,3 11,9 15,1 22,3 16,2 10,36 358
Max. 19 MV VoL

21.08.

44,7

85

100,4

50,0 15,9 18,9

05.10.

75,6

63

91

91

91 13,8 1,77

3

20,2 28,1 20,2 16,73 310
72

89

86 13,8 2,64 13

Imisní pozadí PM10
Trutnov
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Denní LV :
Denní MT :
Denní TE :
Roční LV :
Roční MT :

2005
Královéhradecký
Trutnov
PM10-Suspendované částice frakce PM10
3
µg/m
50,0
0,0
35
40,0
0,0
Hodinové
Čtvrtletní
Roční
Denní hodnoty
hodnoty
hodnoty
hodnoty
Organizace:
Staré č.
Typ m.p.
95% 50%
50%
Max.
Max. 36 MV VoL
X1q X2q X3q X4q X
S
N
KMPL
Metoda
ISKO
Kv Kv
Kv
Lokalita
99.9% 98%
98%
Datum
Datum Datum VoM
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv Kv
Kv
HKRYA
ČHMÚ
Automatizovaný 144,6 30,7 12,0 43,6 23,5
0 12,7
14,5 12,5 14,0 7,58 283
1110
měřicí program
KrkonošeRADIO
21.04. 63,0 37,6 05.03. 20.10.
0 32,6 57 73 87 66 12,2 1,73 17
40773
Rýchory
HVRCM
Manuální měřicí
83,0 39,0 15 23,0 28,7 26,0 20,5 23,5 24,7 12,99 362
ČHMÚ
program
1496
GRV
25.02. 28.01. 15 60,0 88 91 91 92 21,1 1,84 1
Vrchlabí
38900
HTRMA
ČHMÚ
Automatizovaný 134,2 46,6 15,2 78,1 32,8
4 15,9 26,8 17,1 18,5
18,8 11,10 321
1504
měřicí program
TrutnovRADIO
14.04. 101,2 58,6 25.02. 02.03.
4 47,0 85 88 83 65 16,0 1,78 14
41190 Mládežnická
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Náchod
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Denní LV :
Denní MT :
Denní TE :
Roční LV :
Roční MT :

2005
Královéhradecký
Náchod
PM10-Suspendované částice frakce PM10
3
µg/m
50,0
0,0
35
40,0
0,0

Organizace:
Staré č.
Typ m.p.
KMPL
Metoda
ISKO
Lokalita

HVELM
40145

ČHMÚ
539
Velichovky

Hodinové hodnoty
95%
Kv
99.9%
Datum
Kv
Max.

Manuální
měřicí
program
GRV

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

50%
Max. 36 MV VoL
Kv
98%
Datum Datum VoM
Kv
113,0 62,0 63
02.12. 11.11.

Roční
hodnoty

50%
X1q X2q X3q X4q X
S
N
Kv
98%
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
34,0 37,8 33,6
44,8 37,1 21,57 297

63 93,0

80

75

52

90 30,5 1,98 24

Imisní pozadí benzenu
Královéhradecký
Hradec Králové
BZN-benzen
3
µg/m
5,0
5,000

Okres:
Látka:
Jednotka:
Roční LV :
Roční MT :

Hodinové hodnoty
Organizace:
KMPL Staré č. ISKO
Lokalita

HHKSK

ZÚ
396
Hr.Král.20985 Sukovy sady
ČHMÚ
HHKBA
1503
Hradec
Králové200023
Brněnská

Typ m.p.
Metoda

95%
Kv
99.9%
Datum
Kv
Max.

Kombinované
měření
GCH-VOC
Automatizovaný
měřicí program
GCH-PID

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

Roční
hodnoty

50%
95% 50%
Max.
X1q X2q X3q X4q X S N
Kv
Kv Kv
98%
98%
Datum
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv
5,3
2,9
1,2 2,0 1,08 46
22.02.

7,6

2,7

0,3

3,4

01.04.

7,0

3,6 01.04.

15
2,5

0,5
2,8

8

7

16 1,7 1,92

0,8
0

72

6

0,77 101
9

20

2,58 131

C.2.2. Voda
Zájmové území náleží do povodí řeky Labe. Labe pramení na Labské louce ve výšce
1384 m n.m., území opouští u Hřenska v 115 m n.m. Řeka již od Jaroměře nabývá rázu
nížinného toku v kotlinách České tabule. Na Labi je 18 hydrologických stanic.
Řeka Labe tvoří přirozenou osu řešeného území a spolu se svými přítoky – Hartským
potokem, potokem Netřebkou a Žirecko – Podstránským potokem, odvádí povrchové
vody z území.
Řeka Labe je pod vodní nádrží Les Království vedena jako voda mimopstruhová,
značně znečištěná, potoky Hartský a Netřebka jsou zařazeny do vodohospodářsky
významných toků se pstruhovou vodou.
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V území mezi Bílou Třemešnou a Dvorem Králové je vybudována soustava 4 rybníků.
Podzemní vody mají v řešeném území mimořádně velký vodohospodářský význam
(Královedvorská synklinála) a proto ochrana před možným znečištěním tohoto
největšího zdroje kvalitní pitné vody ve východočeském regionu je mimořádně
sledována. Vlastní ochrana podzemní vody zahrnuje postupnou realizaci ekologicky
nezávadných zařízení při manipulaci s možnými zdroji znečištění.

C.2.3. Půda
Půdní vývoj v řešeném území byl ovlivněn především vlastnostmi výchozích
půdotvorných substrátů a částečně také klimatickými podmínkami. Hlavní formy tvoří
illimerizované půdy na spraších – půdy s největším produkčním potenciálem.
Doprovodné formy tvoří oglejené půdy a pseudogleje na sprašových hlínách nebo
polygenetických kyselých hlínách.
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Všechny pozemky zabírané v rámci předkládaného záměru jsou zařazeny ve třídě
ochrany BPEJ 5 44 00:
Vysvětlivky k BPEJ:
1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu
5 - region MT 2 mírně teplý, mírně vlhký; suma teplot nad + 10 °C 2 200 - 2 500; prům. roční teplota 7 - 8 °C; průměrný roční úhrn
srážek 550 - 650 mm; pravděpodobnost such vegetačních období 15 - 30 %, vláhová jistota 4 - 10

2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce
54 - Oglejené půdy na sprašových hlínách, středně těžké, bez štěrku, sklon k dočasnému převlhčení

4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

svažitost
0 - 3°, rovina
3 - 7°, mírný svah
3 - 7°, mírný svah
3 - 7°, mírný svah
7 -127°, střední svah
7 - 12°, střední svah
12 - 17°, výrazný svah
12 - 17°, výrazný svah
17 - 25° příkrý svah až sráz
17 - 25° příkrý svah až sráz

expozice
všesměrná
všesměrná
jih
sever
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu
skeletovitost
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

žádná
žádná až slabá
slabá
střední
střední
slabá
střední
žádná až slabá
střední až silná
žádná až silná

hloubka

*)

hluboká
hluboká až středně hluboká
hluboká
hluboká
hluboká až středně hluboká
mělká
mělká
hluboká až středně hluboká
hluboká až mělká
hluboká až mělká

*) vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou skeletovitostí

C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Zájmové území leží na rozhraní Krkonošsko – jesenické subprovincie a České tabule,
kde je morfologicky výrazná Královedvorská kotlina lemovaná lesními masívy, které
náleží k Zvičinsko-kocléřovskému hřbetu a Bělohradské pahorkatině. Kotlinu ze severní
strany lemují mírnější svahy. Významným morfologickým prvkem území je erozní údolí
Labe.
Z regionálně geologického hlediska je zájmové území součástí Českého křídového
útvaru. Kvarterní pokryv je na velké části území tvořen sprašemi a sprašovými hlínami,
které jako substrát měly podstatný vliv na vznik kvalitních illimerizovaných půd
s příznivým vodním režimem, případně s režimem závislým na dešťových srážkách.
Menší plocha je pokryta nivními uloženinami v údolí Labe a Netřebky. Třetí nejmenší
typ kvartetního pokryvu tvoří eluvio-deluviální uloženiny na pískách a slínovcích.
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Hydrogeologicky významná synklinála je napájena infiltrací z dešťových srážek na
lemových partiích tvořených z cenomanských pískovců, odkud voda ztéká ke dnu
synklinály, kde je zadržena nepropustným artezským stropem turonských slínovců o
síle řádově 100 m. Čistotu infiltrace v cenomanských pískovcích zajišťují poměrně
kvalitní porosty lesu Království a Zvičinského hřbetu. Nivní výplně řeky Labe i ostatních
poloh v řešeném území jsou souvisle zavodněny ve fluviálních náplavách. Ostatní
zavodněné plochy lokálního charakteru jsou vázány především na terénní deprese,
které fungují jako přirozené sběrače srážkových vod.

C.2.5. Fauna a flora
Základní charakteristiky staveniště

Biogeograficky podle Culka (1995 ed.) zájmové území je součástí hercynské
podprovincie a bioregionu č. 1.37 Podkrkonošského. Fytogeograficky území leží
v oblasti českého mezofytika, fytogeografickém okrese č. 57 – Podzvičinsko a
podokresu 57b Královédvorská kotlina.
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998) jsou bikové bučiny
(Luzulo - Fagetum) Vegetační stupeň dle Skalického (1988) suprakolinní.
Flora

Kolem stávajícího nového provozu závodu JUTA jsou ruderální společenstva na
navážkách. Z druhé strany zájmové plochy směrem k městu je ovocný sad a zahrady a
úzká travnatá mez.
V rámci provedeného floristického průzkumu bylo nalezeno celkem 134 druhů rostlin
včetně dřevin.
Průzkum byl prováděn na následujících lokalitách:
Lok.č.1 - Dvůr Králové, mez na JV okraji města u vodárny
Lok.č.2 - Dvůr Králové, příkopy na S okraji silnice od JV okraje města k Jutě,
Lok.č.3 - Dvůr Králové, příkopy na S okraji silnice nad tokem Labe od JV okraje města k Jutě,
Lok.č.4 - Dvůr Králové, ruderál u Juty na JV okraji města,
Lok.č.5 - Dvůr Králové, ruderál na rozhraní areálu a pole u Juty na JV okraji města,
Lok.č.6 - Dvůr Králové, příkopy na J okraji silnice na JV okraji města mezi Jutou a samotou J silnice,
Lok.č.7 - Dvůr Králové, příkopy a ruderál u samoty J silnice k Jutě JV města,
Lok.č.8 - Dvůr Králové, příkopy na J okraji silnice od JV okraje města k samotě J silnice
Lok.č.9 - Dvůr Králové, louky u soutoku Labe a potoka na V okraji města (vazba na prvky ÚSES)

Byly zjištěny následující druhy rostlin:
Acer campestre L. - javor babyka : 3
Acer platanoides L. - javor mléč (+) : 2, 7, 8
Aegopodium podagraria L. - bršlice kozí noha : 2, 7, 9
Aesculus hippocastanum L. - jírovec maďal ++ : 9
Agrostis gigantea Roth - psineček obrovský + : 5
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný : 1, 2, 9
Alliaria petiolata (M.Bieb)Cavara et Grande - česnáček lékařský : 2
Alnus glutinosa (L.)Gaertn. - olše lepkavá (+) : 9
Alopecurus pratensis L. - psárka luční (+) : 9
Apera spica-venti (L.)P.B. - chundelka metlice : 4, 5
Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý : 4, 9
Armoracia rusticana G.,M.et Sch. - křen selský + : 3
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený : 1, 3, 7, 8
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl : 1, 2, 3, 5, 7, 9
Atriplex patula L. - lebeda rozkladitá : 3, 5
Betonica officinalis L. - bukvice lékařská : 2
Brachypodium pinnatum (L.)P.B. - válečka prapořitá : 2
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Brassica napus L. - brukev řepka ++ : 5, 8
Bromus inermis Leysser - sveřep bezbranný : 2, 8
Calamagrostis epigeios (L.)Roth - třtina křovištní : 3
Calystegia sepium (L.)R.Br. - opletník plotní : 8
Campanula rapunculoides L. - zvonek řepkovitý : 6
Capsella bursa-pastoris (L.)Med. - kokoška pastuší tobolka : 3, 4
Carpinus betulus L. - habr obecný : 2
Centaurea pseudophrygia C.A.Mey. - chrpa parukářka [C4a] : 6, 9
Cerastium holosteoides Fries.em.Hyl. subsp.triviale (Spenner)Möschl - rožec obecný luční : 1
Cichorium intybus L. - čekanka obecná : 8
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní : 1, 2, 5
Cirsium canum (L.)All. - pcháč šedý : 9
Cirsium oleraceum (L.)Scop. - pcháč zelinný : 3, 8
Cirsium vulgare (Savi)Ten. - pcháč obecný : 3, 4, 6
Convolvulus arvensis L. - svlačec rolní : 8
Conyza canadensis (L.)Cronquist - turanka kanadská + : 4, 5
Cornus sanguinea L. - svída krvavá : 3
Corylus avellana L. - líska obecná : 3
Crepis biennis L. - škarda dvouletá : 1, 6, 7, 9
Dactylis glomerata L. - srha laločnatá (+) : 1, 3, 6
Daucus carota L. - mrkev obecná : 3, 4
Echinochloa crus-galli (L.)P.B. - ježatka kuří noha + : 8
Elytrigia repens (L.)Nevsky - pýr plazivý : 5
Equisetum arvense L. - přeslička rolní : 9
Euonymus europaea L. - brslen evropský : 2
Euphorbia peplus L. - pryšec okrouhlý : 7
Festuca gigantea (L.)Vill. - kostřava obrovská : 7
Fragaria vesca L. - jahodník obecný : 8
Fraxinus excelsior L. - jasan ztepilý : 2, 9
Galinsoga quadriradiata Ruyz et Pavón - pěťour srstnatý + : 7, 8
Galium album Mill. - svízel bílý : 2, 9
Galium aparine L. - svízel přítula : 8
Galium boreale L. - svízel severní [C4a] : 2
Geranium pratense L. - kakost luční : 1, 2, 3, 4, 9
Geum urbanum L. - kuklík městský : 2, 8
Glechoma hederacea L. - popenec obecný : 1, 8
Heracleum sphondylium L. - bolševník obecný : 1, 4, 9
Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná : 1, 3
Chaerophyllum aromaticum L. - krabilice zápašná : 2, 4, 6, 7, 9
Chelidonium majus L. - vlaštovičník větší : 2, 8
Chenopodium album L. - merlík bílý + : 4, 5, 7
Chenopodium pedunculare Bertol. - merlík stopečkatý + : 4, 5
Chenopodium polyspermum L. - merlík mnohosemenný + : 8
Chenopodium strictum Roth - merlík tuhý + : 4, 5, 7
Juncus bufonius L. agg. - sítina žabí : 5
Lactuca serriola L. - locika kompasová : 3, 7
Lamium album L. - hluchavka bílá : 8
Lamium maculatum L. - hluchavka skvrnitá : 9
Lathyrus pratensis L. - hrachor luční : 1, 9
Leontodon autumnalis L. - máchelka podzimní : 1, 3, 4, 5
Leontodon hispidus L. subsp.hispidus - máchelka srstnatá pravá : 1, 8
Lolium perenne L. - jílek vytrvalý (+) : 1, 8
Lotus corniculatus L. - štírovník růžkatý (+) : 6
Lysimachia nummularia L. - vrbina penízková : 8
Malus cf.sylvestris Mill. - jabloň lesní : 6
Malus domestica Borkh. agg. - jabloň domácí + : 6, 7
Matricaria discoidea DC. - heřmánek terčovitý : 4, 8
Matricaria recutita L. - heřmánek pravý : 4
Medicago falcata L. - tolice srpovitá : 3
Medicago lupulina L. - tolice dětelová : 6
Medicago sativa L. - tolice setá + : 2, 4, 8
Pastinaca sativa L. - pastinák setý : 4, 9
Persicaria amphibia (L.)Delarbre - rdesno obojživelné : 8
Persicaria hydropiper (L.)Delarbre - rdesno peprník : 9
Phalaris arundinacea L. - chrastice rákosovitá : 1, 9
Philadelphus coronarius L. - pustoryl věncový ++ : 3
Phleum pratense L. agg. - bojínek luční (+) : 9
Picea abies (L.)Karsten - smrk ztepilý (+) : 7
Pimpinella major (L.)Huds. - bedrník větší : 9
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý : 1, 4, 9
Plantago major L. - jitrocel větší : 1, 5
Poa annua L. - lipnice roční : 5, 8
Poa pratensis L. - lipnice luční (+) : 5, 8
Polygonum arenastrum Bor. - truskavec obecný : 2, 6
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Populus tremula L. - topol osika : 3
Potentilla anserina L. - mochna husí : 7, 8
Prunus avium (L.)L. - třešeň ptačí (+) : 2
Prunus cerasus L. - třešeň višeň ++ : 2
Prunus domestica L. - slivoň švestka ++ : 2
Prunus spinosa L. - slivoň trnka : 2
Puccinellia distans (L.)Parl. - zblochanec oddálený + : 8
Pyrus communis L.em.Gaertn. - hrušeň obecná + : 2
Quercus robur L. - dub letní (+) : 2
Ranunculus acris L. - pryskyřník prudký : 9
Ranunculus repens L. - pryskyřník plazivý : 8
Reynoutria japonica Houtt. - křídlatka japonská + : 9
Robinia pseudacacia L. - trnovník akát + : 2
Rosa canina L. - růže šípková : 3, 8
Rubus caesius L. agg. - ostružiník ježiník : 7
Rumex obtusifolius L. - šťovík tupolistý : 1, 6, 9
Salix caprea L. - vrba jíva (+) : 3
Salix fragilis L. - vrba křehká (+) : 8
Salix viminalis L. - vrba košíkářská (+) : 9
Sanguisorba officinalis L. - krvavec toten : 9
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.)Greuter et Burdet - knotovka širolistá bílá : 1, 9
Solidago canadensis L. - celík kanadský + : 1, 2, 7, 9
Sonchus oleraceus L. - mléč zelinný : 2, 7, 8
Sorbus aucuparia L. - jeřáb ptačí (+) : 9
Stachys sylvatica L. - čistec lesní : 2
Stellaria holostea L. - ptačinec velkokvětý : 3
Symphytum officinale L. - kostival lékařský : 8, 9
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská : 1, 4, 9
Thlaspi arvense L. - penízek rolní : 3, 5
Thuja occidentalis L. - zerav západní ++ : 7
Tilia cordata Mill. - lípa srdčitá (+) : 9
Trifolium pratense L. - jetel luční (+) : 1, 5, 9
Trifolium repens L. - jetel plazivý (+) : 1, 5
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný + : 1, 3, 4, 5, 7
Trisetum flavescens (L.)P.B. - trojštět žlutavý : 1, 3, 8
Tussilago farfara L. - podběl léčivý : 7, 9
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá : 2, 6, 8, 9
Verbascum thapsus L. - divizna malokvětá : 1, 7
Veronica persica Poiret - rozrazil perský + : 1
Veronica serpyllifolia L. - rozrazil douškolistý : 5
Vicia cracca L. - vikev ptačí : 2, 8
Vicia sepium L. - vikev plotní : 1, 4, 6
Viola arvensis Murray - violka rolní : 5

Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek
[C4a] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh vyžadující pozornost" - méně ohrožené.

Nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního
prostředí České republiky č.395/1992 Sb. Doloženy byly pouze dva druhy obsažené v
Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky v nejnižší kategorii "druh
vyžadující pozornost". Oba druhy se v okolí Dvora Králové vyskytují dosti často:
Centaurea pseudophrygia C.A.Mey. - chrpa parukářka [C4a]
Vzácnější druh chrpy, který se v okolí Dvora Králové vyskytuje prakticky na každé louce
a příkopech silnic
Galium boreale L. - svízel severní [C4a]
indikační druh slatinných luk, často přežívající na příkopech
Prvky dřevin rostoucí mimo les

Zájmové území záměru je prosté mimolesních porostů dřevin.
Podél silnice Žireč – Dvůr Králové se nachází souvislé doprovodné stromořadí
s převahou jabloní, u stávajícího parkoviště se nachází skupina náletů vrby jívy.
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Nejhodnotnějším stromem je silný dub při západním okraji osady Borek při silnici od
Žirče. Památné stromy nebo jiné význačnější jedinci (skupiny) dřevin jsou dostatečně
vzdáleny od posuzované lokality.
Fauna

Zájmové území je většinově polním biotopem s výrazně ochuzenou biotou, poněkud
bohatším stanovištěm jsou vysychavá ruderální lada s převahou vysokostébelných š či
sukcesně naopak nevyzrálých porostů na deponiích zemin a skrývek
Kvalitativním zoologickým průzkumem byly zjištěny většinově běžné druhy, vázané na
sušší lokality, případně na urbanizované plochy s ruderály. Konkrétní výstupy
provedených terénních šetření lze shrnout následovně:
•
•

•
•
-

-

•

ze savců hraboš polní (Microtus arvalis), myšice (Apodemus sp.), rejsek (Sorex sp.), krtek obecný (Talpa europaea)
z ptáků: vrabec domácí (Passer domesticus), v. polní (P. montanus), rehek domácí (Phoenicurus ochruros), strnad obecný
(Emberiza citrinella), stehlík obecný (Carduelis carduelis), konipas bílý (Motacilla alba), kos černý (Turdus merula), droizd
kvíčala (T. pilaris), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), holub hřivnáč (Columba palumbus), v porostech kolem silnice
dále červenka obecná (Erithacus rubecula), sýkora koňadra (Parus major). Přítomnost koroptví ve sledovaném období
nepotvrzena. Za potravou do prostoru polí dále zaletují: kavka obecná (Corvus monedula -§§), vlaštovka obecná (Hirundo
rustica-§), rorýs obecný (Apus apus - §), jiřička obecná (Delichon urbica), racek chechtavý (Larus ridibundus), havran polní
(Corvus frugilerus), straka obecná (Pica pica), poštolka obecná (Falco tinnunculus), káně lesní (Buteo buteo).
Obojživelníci, plazi: žádní zástupci nezjištěni ani v rámci ruderálních lad, ani v rámci prostoru polí.
Hmyz:
brouci – střevlíčci Pterostichus vulgaris, Poecilus cupreus, P. coreuleus, Calathus melanocephalus, Agonum dorsale, A.
assimile, kvapníci Harpalus affinis, H. pubescens, Amara aenea; dále mršníci rodu Hister, mrchožrout Phosphuga atrata;
z páteříčků p. sněhový (Cantharis rustica), p. žlutý (Rhagonycha fulva); z mandelinek mandelinky rodů Chrysolina,
Gastrophysa a Chrysomela, bázlivec černý (Galeruca tanaceti),
dřepčíci rodu Phyllotreta; dále nosatčíci rodu Apion);
z tesaříků tesařík obecný (Leptura rubra); slunečko sedmitečné (Coccinella septempunctata), s. dvoutečné (Adalia
bipunctata),
motýli – babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae), b. síťkovaná (Araschnia levana), b. bodláková
(Vanessa cardui), žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni), ž. čičorečkový (Colias hyale), bělásek zelný (Pieris brassicae),
b. řepkový (P. napi), okáč poháňkový (Coenonympha pampilus), o. luční (Maniola jurtina), soumračník rezavý (Ochlodes
venatus), vřetenuška obecná (Zygaena filipendulae), osenice rodu Scottia, dlouhozobka svízelová (Macroglossum
stellatarum), kropenatec jetelový (Chiasmia clathrata), travaříci rodu Crambus aj.
blanokřídlí – včela medonosná (Apis melifera), místy čmeláci rodu Bombus (B. agrorum, B. terrestris– oba §), vosy rodu
Vespula (V. rufa, V. germanica), z mravenců mravenci rodů Lasius a Myrmica, aj.
dvoukřídlí – pestřenky rodů Eusyrphus, Eristalis, Vollucella, tiplice rodu Tipula, bzučivky rodu Calliphora a Lucillia, masařky
rodu Sarcophaga, aj.
ploštice – kněžice páskovaná (Graphosoma italica), klopušky rodů Calocoris, Adelphocoris,, kněžice obilná (Eurygaster
maura),
rovnokřídlí – kobylka zelená (Tettigonia viridissima), sarančata rodů Chortippus, Psophus
škvoři – pod materiály zástupci rodu Forficula
Jiní bezobratlí - slíďáci rodu Pardosa, křižáci rodu Araneus, stonožky rodu Lithobius, stínky rodu Oniscus, páskovky rodu
Cepaea aj. Zvláště chráněné druhy jiných bezobratlých vyžadují jiný typ prostředí.

Zájmové území není příhodné pro výskyt reprezentativních nebo unikátních populací
zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů živočichů, zjištěné výskyty
čmeláků lze pokládat za sporadické.
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C.2.6. Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky a
krajinný ráz
Územní systém ekologické stability

ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního
celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního působení
na okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy jednak předpokladem záchrany
genofondu rostlin, živočichů i celých geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším
okolí sledovaného území a jednak nezbytným východiskem pro ozdravení krajinného
prostředí a uchování všech jeho užitečných funkcí.
Územní systém ekologické stability je definován v ust. § 3 písm. a) zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny jako vzájemně propojený soubor přirozených i
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. V ust. § 4
téhož zákona, t. j. základních povinnostech při obecné ochraně přírody se v odstavci
1. uvádí, že vymezení systému ekologické stability, zajišťujícího uchování a reprodukci
přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření
základů pro mnohostranné využívání krajiny stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány
územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými,
ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství. Ochrana
systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících
jeho základ, jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci
pozemků, obce a stát. Vzhledem ke skutečnosti, že záměr výstavby skladové a
výrobní haly je situován v průmyslové zóně v bezprostředním okolí stávajících objektů
firmy, záměr neznamená ovlivnění žádných skladebních prvků ÚSES.
Vymezení prvků ÚSES v širším zájmovém území se opírá jednak o již existující
krajinné prvky s výrazným přírodovědným potenciálem, jednak jde o prvky nové,
projektované ve smyslu požadovaných prostorových parametrů.
Vymezení regionální a vyšší úrovně ÚSES je orientováno do prostorů severně a
severovýchodně od zájmového území ve vztahu k nivě toku Labe. Záměr se dále
nachází zcela mimo vymezení skladebných prvků lokální úrovně ÚSES.
Pro ÚPNSÚ města Dvůr Králové nad Labem je zcela zásadní a rozhodující biokoridor
regionálního systému mokré cesty – řeky Labe. Tento páteřní systém je tvořen RBK
„mokré cesty“ řeky Labe č. 740, 741 a 742 spolu se 2 regionálními biocentry RBC 1644
Žireč a RBC 1645 Pod hrází.
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Významné krajinné prvky

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčeny, poněvadž jde o prostory na
odpřírodněných agrocenózách či antropogenně částečně až výrazně pozměněných
stanovištích. Nejbližším VKP je malý vodní tok jižně od zájmového území jako
pravobřežní přítok Labe, ústící v sídelním útvaru Žireč. Jiné VKP „ze zákona“ (vodní
toky, rašeliniště, lesy, rybníky, jezera a údolní nivy) jsou dostatečně vzdáleny od
zájmového území záměru.
Území nevykazuje parametry na registraci VKP podle § 6 zákona č.114/1992 Sb.,
v platném znění.
Krajina a krajinný ráz

Krajinný ráz je definován v ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny - jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či
oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do
krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze
s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území,
kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy
v krajině. S ochranou
krajinného rázu úzce souvisí i ochrana významných krajinných prvků, které jsou cit.
zákonem definovány jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část
krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými
krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením, využívají se
pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení
jejich ekologicko-stabilizační funkce (ust. § 3 písm. b/ a §4 odst. 2 zákona č.
114/1992 Sb.).
Na určení krajinného rázu místa v prostoru posuzované stavby se podílejí zejména
následující hlavní složky:
krajinná složka
projev
rozsáhlé plochy orné půdy
negativní
zalesněná návrší
pozitivní
doprovodné kulisy a linie dřevin
pozitivní
vodní toky
pozitivní
zástavba nejbližších sídelních útvarů negativní
průmyslové areály
negativní
silnice
negativní
vedení VN
negativní

význam
velký a určující
střední (jižně výrazný zalesněný hřbet)
střední (zejména pás podél silnice)
nízký
střední (zejména východní okraj města)
střední až velký (nová hala)
malý (silnice Žireč –D.Králové)
střední (trasa jižně)

Z hlediska ochrany krajinného rázu jde o rozšíření průmyslového využití na úkor ploch
na rostlém terénu se změnou charakteristiky území. Bližší rozbor v příslušné části
oznámení.
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C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání
Charakter krajiny

Území je využíváno jako zemědělská půda, v kultuře orná, dlouhodobě pro intenzivní
rostlinnou výrobu. Jde o zcelené pozemky v rovinaté trati jižně od silnice Žireč – Dvůr
Králové nad Labem, bez výraznější náchylnosti k vodní erozi. Na části plochy se
nacházejí ruderální lada a navážky zemin, jako pozůstatky po předchozích skrývkách
v rámci řešení stávajícího provozu v posuzované lokalitě
Charakter městské čtvrti

Dvůr Králové nad Labem se nachází v centrální části Královéhradeckého kraje asi 35
km severně od Hradce Králové a 19 km jižně od Trutnova. Město je situováno
v Královédvorské kotlině po obou březích horního toku řeky Labe. Ta protéká městem
ve směru severovýchod-jihozápad. Geografická poloha města je určena souřadnicemi
52°26´ severní zeměpisné šířky a 15°49´ východní zeměpisné délky. Ze severní strany
město obklopuje les Království, z jižní strany Libotovský hřbet. Průměrná nadmořská
výška je 371m n.m. (270-Labe v Žirči, 459-Záleský vrch).
Současné administrativní území města Dvora Králové nad Labem je dáno
hranicemi osmi katastrálních území (Dvůr Králové nad Labem, Lipnice, Sylvárov,
Verdek, Zboží, Žireč Městys, Žireč Ves, Žirecká Podstráň). Celková rozloha území tak
činí 3 581,83 ha (35,81 km2).
Tab.: Rozdělení ploch podle katastrálních území (v hektarech)
ploch y

DKnL

Lipnice Sylváro v Verdek

zast.
plochy

141,92

6,47

4,16

5,16

zahrady

186,35

16,06

12,46

louky

278,64

36,11

18,94

orná
půda

397,98

122,14

ostatní
plochy

304,18

lesní
půda
rybníky
ovocné
sady
celkem

Zboží

Žire cká
Žire č
Podstráň Městys

celkem

4,69

4,26

10,63

9,77

22,92

43,37

20,10

47,20

54,98

136,79

163,73

78,33

51,90

85,92 1 091, 79

28,70

24,90

21,79

15,69

30,96

23,13

17,91

467, 27

297,86

206,49

106,96

240,61

58,51

3,64

0,09

15,25

929, 39

52,29

0,26

0,42

6,55

2,86

1,57

4,85

3,76

72, 56

49,93

0,64

2,39
1 661, 63 416, 20

222, 84 464, 90 325, 30

4,85

Žire č
Ves
2,68

174, 19

6,24

6,23

270, 68

50,94

27,70

523, 00

52, 96

189, 51 142, 01 159, 45 3 581, 83

Pramen: MěÚ Dvůr Králové nad Labem

Zájmové území pro řešení záměru se nachází v návaznosti na vznikající malou
průmyslovou zónu na východním okraji města. Přírodní charakteristika krajinného rázu
místa je tvořena především rozsáhlým celkem polí, jinak doplňkově ruderálními lady a
porosty podél komunikace. Historická charakteristika je poznamenána rozvojem
východního předměstí Dvora Králové nad Labem, zejména areálem textilky a
kovozávodu, projevuje se jinak i obytná zástavba rozvolněnějších sídelních útvarů
Sylvárov, Žirecká Podstráň . Východně se projevuje sevřenější zástavba obce Žireč
s historickou dominantou barokního kostela sv. Anny z let 1668 – 1698, v obci dále
zámek z let 1652 – 1669.
75

Rozšíření závodu JUTA a.s., výroba syntetických trávníků – výrobní závod, Žirecká Podstráň
oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění

Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky, ochranná pásma
Zvláště chráněná území

Záměr se nachází mimo ZCHÚ přírody. Nejbližším ZCHÚ je PP Čertovy hrady,
vyhlášená již v r. 1949, předmětem ochrany je geomorfologický a geologický výtvor a
smíšený lesní porost. ZCHÚ nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani
prostorově, ani kontaktně, ani zprostředkovaně.
Území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
CHOPAV a ochranná pásma vodních zdrojů

Záměr je situován v CHOPAV Východočeská křída, vyhlášené nařízením vlády č.
85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod. Zájmové území má
mimořádný vodohospodářský význam, protože se nachází v oblasti Královehradecké
synklinály, která je jednou z největších oblastí zdrojů kvalitní pitné vody ve
východočeském regionu. První stupeň PHO je vyhlášen vždy kolem jímacích vrtů
v ploše 15 x 15 metrů. Současně je záměr situován ve 2. stupni pásma hygienické
ochrany, které je stanoveno k ochraně vydatnosti jakosti nebo zdravotní nezávadnosti
vodního zdroje před ohrožením ze vzdálenějších míst. V zájmovém území se dále
nacházejí 2 vrty státní pozorovací sítě ČHMÚ - VP 7 a VP8. Tyto vrty mají stanoveno
ochranné pásmo o poloměru 500 m. V blízkosti lokality jsou 2 artézské zdroje, které
zásobují vodou vodní systém města: HV – 2 Borka a HV – 3 Žireč. Odtud je veden
hlavní zásobní řad vody do vodojemu u nemocnice.

Stavba se nedotkne ochranných pásem kulturních památek, chráněných území,
významných krajinných prvků. Technická ochranná pásma nejsou předmětem tohoto
posouzení. Ochranná pásma případných inženýrských sítí budou specifikována
v dokumentaci pro územní řízení.
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Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Na uvažované lokalitě se nenachází žádné skupiny a druhy nerostných surovin, nejsou
zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob ložisek nerostných
surovin nebo mimo tuto Bilanci.

Architektonické a jiné historické památky

V místě uvažované výstavby se nenachází žádné architektonické ani historické
památky, výskyt archeologických nalezišť není znám. V případě zjištění výskytu
archeologických památek bude nezbytné umožnit záchranný archeologický výzkum
(zpracování dokumentace).
Jiné charakteristiky životního prostředí

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány.
Vztah k územně plánovací dokumentaci

Stavba není v rozporu s územním plánem (viz příloha č. 1 předkládaného oznámení).
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a
významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a
vratnosti)
D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Výstavba - ovzduší
Rozsah stavebních a zemních prací není významný a etapa výstavby tak nebude
představovat výraznější narušení faktorů pohody.
Případnou sekundární prašnost lze technicky eliminovat. Záměr je realizován zcela
mimo souvislou obytnou zástavbu, tudíž etapa výstavby nemůže v žádném případě
negativně narušit faktory pohody trvale bydlícího obyvatelstva. Pro minimalizaci
negativních vlivů jsou formulována následující doporučení:
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu
zemních prací
• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány
• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

Výstavba – hluk
Etapa výstavby bude zdrojem hluku ve vztahu k obyvatelstvu nejbližší obytné zástavby.
Na úrovni předkládaného oznámení sice lze specifikovat rozhodující zdroje hluku,
objektivně obtížné bez znalosti zhotovitele stavby a jeho POV je vyhodnotit etapu
výstavby z hlediska konkrétní akustické zátěže. Z hlediska etapy výstavby jsou proto
formulována pro další projektovou přípravu následující doporučení:
• součástí dokumentace pro stavební povolení bude hluková studie pro etapu výstavby, která
bude vycházet z POV stavby a upřesněných znalostí o nasazení jednotlivých stavebních
mechanismů a která bude dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby
• vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který vyloučí možnost narušení faktorů
pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu
• veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době
• v době výstavby její správnou organizací minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky
v blízkosti obytné zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory) stínit mobilními akustickými
zástěnami
• v případě použití mobilního drtiče a třídiče budou tyto umístěny
v maximální možné vzdálenosti od obytné zástavby
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Provoz
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
n
n
n
n

znečištění ovzduší
hluk a vibrace
znečištění vody a půdy
prevence závažných havárií

Znečištění ovzduší

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, v rozptylové
studii jsou řešeny bodové, liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší. Rozptylová studie
je řešena ve dvou variantách:
Ø Stávající stav – I + II etapa výstavby, kde jsou řešeny stávající příspěvky závodu k imisní
zátěži z hlediska PM10, NO2 a benzenu = VARIANTA 1
Ø Cílový stav – I + II etapa + hodnocený záměr, kde jsou řešeny výsledné příspěvky k imisní
zátěži z hlediska PM10, NO2 a benzenu = VARIANTA 2

Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin byl proveden s využitím programu
SYMOS 97, verze 2003, a to pro NO2, PM10 a benzen související s emisemi ze
spalování zemního plynu a z dopravy.
Výsledky výpočtů, které jsou komentovány v příslušné části předkládaného oznámení,
neprokazují jak z hlediska vlivů na zdraví, tak z hlediska vlivů na obyvatelstvo velký
respektive významný vliv.
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Hluk

Pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na akustickou situaci v území byla
vypracována akustická studie, posuzující akustickou situaci v lokalitě v souvislosti
s provozem nových stacionárních zdrojů hluku. Zpracovatel akustické studie, firma
ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na program HLUK+, verze 7.16 na základě
registrační karty z ledna 2000.

Řešené varianty

Posouzení akustické zátěže bylo řešeno v následujících variantách:
Varianta 1 - Počáteční akustická situace (PAS): Tato varianta vyhodnocuje počáteční
akustickou situaci v zájmovém území
Varianta 2: Tato varianta vyhodnocuje akustickou situaci v zájmovém území po realizaci
II. etapy záměru
Varianta 3: Tato varianta vyhodnocuje konečnou akustickou situaci v zájmovém území
po realizaci navrhovaného rozšíření závodu.
Varianta 4: Tato varianta vyhodnocuje konečnou akustickou situaci v zájmovém území
při návrhu technických nebo organizačních opatření na zdrojích hluku tak, aby bylo
možno plnit hygienický limit ve vztahu k nejbližšímu objektu obytné zástavby.
Výpočtové oblasti a výpočtové body

Stávající i očekávaný stav akustické situace v území byl řešen ve 1 výpočtové oblasti,
jejíž situování včetně výpočtových bodů (1 až 4 pro variantu stávajícího stavu pro denní
dobu a 1 a 2 pro všechny ostatní situace a varianty) je patrné z následující situace a
fotodokumentace:
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VB č.2 a č.4

VB č.1 ač.3

Pozn.: výpočtové body č.3 a č.4 ve variantě stávající stav odpovídají místům měření pro počáteční akustickou situaci
(která nejsou totožná s body č.1 a 2 a jsou situovány 1 m před plotem nejbližšího objektu od výrobní haly – bod 3,
respektive 1 m před plotem zahrady u domu č.p. 60 v lokalitě Žirecká Podstráň – bod 4), jak je patrné z protokolů
uvedených v příloze č. 3 předkládaného oznámení a slouží pro porovnání počáteční akustické situace zjištěné
měřením a výpočtem programem HLUK+, verze 7.16.

Výpočtový bod č.1

Výpočtový bod č.1

Výpočtový bod č.2

Výpočtový bod č.2
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Vstupní podklady pro výpočet
V následujícím přehledu jsou specifikovány jednotlivé uvažované zdroje hluku
v řešených variantách č.1 až č.3 s tím, že navrhovaná technická (respektive
organizační) opatření jsou komentována v rámci vstupů pro variantu č.4.
Varianta 1 - stávající stav
Stacionární zdroje hluku
Označení zdroje
v HLUK+
P1
P2
P3 – P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19 – P24
P25 – P30
P31
P32 – P34
P35 – P37
P 38

Popis stacionárního zdroje hluku
Světlík nad vpichovacím strojem MD4
Komín plynového kotle
Odtahové ventilátory na střeše haly
Sací mřížka kompresorovny
Sání teplovzdušné jednotky ROBUR
Sání teplovzdušné jednotky ROBUR
Sání teplovzdušné jednotky ROBUR
Okno u vpichovacího stroje
Průnik pláštěm stávající haly
Jednotka chlazení
Výduch kompresorovny
Výduch odsávání trafostanice
Nakládka a vykládka – pouze den
Odtahové ventilátory na střeše haly
Sání teplovzdušné jednotky ROBUR
Jednotka chlazení
Odtahové ventilátory na střeše skladové haly
Sání teplovzdušné jednotky ROBUR ve skladu
Průnik pláštěm stávající haly

LAeq (dB)/A/
ve vzdálenosti T m
LAeq,T-1 m = 64,4
LAeq,T-1 m = 64,3
LAeq,T-1 m = 69,7
LAeq,T-1 m = 66,8
LAeq,T-2 m = 70,7
LAeq,T-2 m = 70,7
LAeq,T-2 m = 70,7
LAeq,T-1m = 56,5
LAeq,T-1m = 50,3
LAeq,T-1m = 62,3
LAeq,T-1m = 64,9
LAeq,T-1m = 61,4
LAeq,T-1m = 65,0
LAeq,T-1 m = 69,7
LAeq,T-2 m = 70,7
LAeq,T-5 m = 57,0
LAeq,T-1 m = 62,0
LAeq,T-2 m = 53,1
LAeq,T-1m = 50,0

Výška
(m)
na střeše objektu – 8,7 m
na střeše objektu – 9,5 m
na střeše objektu – 8,9 m
před objektem
– 1,8 m
na fasádě objektu – 5,0m
na fasádě objektu – 5,0m
na fasádě objektu – 5,0m
na fasádě objektu – 1,5m
na fasádě objektu – 0,5m
na fasádě objektu – 2,5m
na fasádě objektu – 2,5m
před objektem
– 1,5 m
na střeše objektu – 9,5 m
na fasádě objektu – 5,0m
před objektem
– 1,8 m
na střeše objektu – 9,5 m
na fasádě objektu – 5,0m

Liniové a plošné zdroje uvnitř areálu

Vnitroareálová doprava související se stávajícím stavem na parkovištích a
vnitroareálových komunikacích musí taktéž společně se stacionárními zdroji hluku plnit
ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě základní hygienické limity
Ve vztahu k nejbližším objektům obytné zástavby je ve výpočtu uvažováno s následující
dopravou:
Tab.: Stávající dopravní obslužnost
Vozidlo
TNA
LNA
OA+ malé dodávky
CELKEM

Počet pohybů za rok
1 200
360
4 000
5 560

Průměrné denní pohyby
4,4
1,4
12
18

Ověření stávajícího stavu měřením

Počáteční akustická situace byla v zájmovém území zjišťována také měřením.
V následujícím jsou uvedeny výsledky ze „Zkušebního protokolu o měření hluku
v mimopracovním prostředím prostředí č. 44137.2 (INECO, v.o.s., září 2006), který je
doložen v příloze předkládaného oznámení:
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Výpočtová místa:

Pozn.: zpracovatelského týmu – výpočtový bod č.2 dle tohoto měření již v akustické
studii není uvažován, protože je oznamovatelem odkoupen a neslouží k funkci bydlení.
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Výsledky měření jsou patrné z následující souhrnné tabulky:

Liniové zdroje hluku mimoareálové

Liniové zdroje hluku mimoareálové souvisí s intenzitou dopravy na komunikaci
III/29915. Údaje o dopravě vyplývají ze sčítání ŘSD v roce 2005, ve kterém je stávající
dopravní obslužnost závodu zahrnuta:
Profil 5-6270
5- 6270
nákladní automobily
lehké
(N1)
střední
bez přívěsu
(N2)
s přívěsem (PN2)
těžké
bez přívěsu
(N3)
s přívěsem (PN3)
návěsové soupravy
(NS)
autobusy
sólo
(A)
kloubové
(PA)
traktory
bez přívěsu (TR)
s přívěsem (PTR)
nákladní automobily celkem
(T)
osobní automobily
(O)
motocykly
(M)
celkem
(S)

337
96
6
44
7
3
24
0
5
1
523
2058
44
2625

Počáteční akustická situace u nejbližšího objektu obytné zástavby byla zjišťována
taktéž měřením a je uvedena ve Zkušebním protokolu o měření hluku v mimopracovním
prostředí č. 44201 (INECO průmyslová ekologie s.r.o., září 2009), jehož výsledky jsou
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uvedeny následovně a který je doložen v příloze předkládaného oznámení:

85

Rozšíření závodu JUTA a.s., výroba syntetických trávníků – výrobní závod, Žirecká Podstráň
oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění

Varianta 2 – stav po ukončení celé II. etapy
Stacionární zdroje hluku

V této variantě jsou řešeny veškeré zdroje hluku po dokončení II. etapy závodu. Ve
výpočtu jsou uvažovány tedy následující zdroje hluku:
Označení zdroje
v HLUK+
P1
P2
P3 – P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19 – P24
P25 – P30
P31
P32 – P34
P35 – P37
P 38
P39 – P41
P42 – P44
P 45
P 46

Popis stacionárního zdroje hluku

LAeq (dB)/A/
ve vzdálenosti T m
LAeq,T-1 m = 64,4
LAeq,T-1 m = 64,3
LAeq,T-1 m = 69,7
LAeq,T-1 m = 66,8
LAeq,T-2 m = 70,7
LAeq,T-2 m = 70,7
LAeq,T-2 m = 70,7
LAeq,T-1m = 56,5
LAeq,T-1m = 50,3
LAeq,T-1m = 62,3
LAeq,T-1m = 64,9
LAeq,T-1m = 61,4
LAeq,T-1m = 65,0
LAeq,T-1 m = 69,7
LAeq,T-2 m = 70,7
LAeq,T-5 m = 57,0
LAeq,T-1 m = 62,0
LAeq,T-2 m = 53,1
LAeq,T-1m = 50,0
LAeq,T-1m = 69,7
LAeq,T-2 m = 70,7
LAeq,T-1m = 65,0
LAeq,T-1m = 50,0

Světlík nad vpichovacím strojem MD4
Komín plynového kotle
Odtahové ventilátory na střeše haly
Sací mřížka kompresorovny
Sání teplovzdušné jednotky ROBUR
Sání teplovzdušné jednotky ROBUR
Sání teplovzdušné jednotky ROBUR
Okno u vpichovacího stroje
Průnik pláštěm stávající haly
Jednotka chlazení
Výduch kompresorovny
Výduch odsávání trafostanice
Nakládka a vykládka – pouze den
Odtahové ventilátory na střeše haly
Sání teplovzdušné jednotky ROBUR
Jednotka chlazení
Odtahové ventilátory na střeše skladové haly
Sání teplovzdušné jednotky ROBUR ve skladu
Průnik pláštěm stávající haly
Odtahové ventilátory na střeše haly
Sání teplovzdušné jednotky ROBUR
Nakládka a vykládka – pouze den
Průnik pláštěm haly

Výška
(m)
na střeše objektu – 8,7 m
na střeše objektu – 9,5 m
na střeše objektu – 8,9 m
před objektem
– 1,8 m
na fasádě objektu – 5,0m
na fasádě objektu – 5,0m
na fasádě objektu – 5,0m
na fasádě objektu – 1,5m
na fasádě objektu – 0,5m
na fasádě objektu – 2,5m
na fasádě objektu – 2,5m
před objektem
– 1,5 m
na střeše objektu – 9,5 m
na fasádě objektu – 5,0m
před objektem
– 1,8 m
na střeše objektu – 9,5 m
na fasádě objektu – 5,0m
na střeše objektu – 9,5 m
na fasádě objektu – 5,0m
před objektem
– 1,5 m

Liniové a plošné zdroje uvnitř areálu

Vnitroareálová doprava související se stavem na parkovištích a vnitroareálových
komunikacích po dokončení II. etapy musí taktéž společně se stacionárními zdroji hluku
plnit ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě základní hygienické limity
Ve vztahu k nejbližším objektům obytné zástavby je ve výpočtu uvažováno s následující
dopravou:
Vozidlo
TNA
LNA
OA+ malé dodávky
CELKEM

Počet pohybů za rok
6 800 (nový příspěvek 5 600)
1 500 (nový příspěvek 1 140)
13 400 (nový příspěvek 9 400)
21 700 (nový příspěvek 16 140)

Průměrné denní pohyby
28 (nový příspěvek
6 (nový příspěvek
40 (nový příspěvek
74 (nový příspěvek

23,6)
4,6)
28,0)
56,0)

Liniové zdroje hluku mimoareálové

Liniové zdroje mimoareálové souvisí s výsledky sčítání na daném profilu v roce 2005:
OA + M : 2 102
TNA:

207,8

Pozn.: TNA = 0,1 . N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA

Pro rok 2007 byly zohledněny následující růstové koeficienty dle ŘSD:
Výhledové koeficienty růstu dopravy dle ŘSD ČR
rok
2005 - 2010
2005 - 2010
2005 - 2010

komunikace tř.
I.
II.
III.

osobní
1,14
1,11
1,09
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1,13
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Očekávaná doprava v roce 2007 při použití daných růstových koeficientů je následující:
OA + M : 2 178
TNA:
212,8
Vyvolaná doprava bude vnášet na komunikační systém následující průměrné denní
pohyby: 40 OA, 34 NA. Model dopravy předpokládá 50% rozdělení dopravy osobních
automobilů na veřejné komunikaci a 100% pohyb všech nákladních automobilů směrem
na Dvůr Králové. To znamená následující očekávanou dopravu na komunikaci:
Směr Dvůr Králové - OA + M : 2 198, TNA: 256,8
Směr Jaroměř - OA + M : 2 198, TNA: 212,8
Varianta 3 – výsledný stav po dokončení III. etapy, která je předmětem předkládaného
oznámení
Stacionární zdroje hluku

V této variantě jsou řešeny veškeré zdroje hluku po dokončení posuzované výroby
syntetických trávníků. Ve výpočtu jsou uvažovány tedy následující zdroje hluku:
Označení zdroje
v HLUK+
P1
P2
P3 – P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19 – P24
P25 – P30
P31
P32 – P34
P35 – P37
P 38
P39 – P41
P42 – P44
P 45
P 46
P47 – P52
P 53
P 54 – 62
P 63
P 64
P 65
P 66
P 67
P 68

Popis stacionárního zdroje hluku
Světlík nad vpichovacím strojem MD4
Komín plynového kotle
Odtahové ventilátory na střeše haly
Sací mřížka kompresorovny
Sání teplovzdušné jednotky ROBUR
Sání teplovzdušné jednotky ROBUR
Sání teplovzdušné jednotky ROBUR
Okno u vpichovacího stroje
Průnik pláštěm stávající haly
Jednotka chlazení
Výduch kompresorovny
Výduch odsávání trafostanice
Nakládka a vykládka – pouze den
Odtahové ventilátory na střeše haly
Sání teplovzdušné jednotky ROBUR
Jednotka chlazení
Odtahové ventilátory na střeše skladové haly
Sání teplovzdušné jednotky ROBUR ve skladu
Průnik pláštěm stávající haly
Odtahové ventilátory na střeše haly
Sání teplovzdušné jednotky ROBUR
Nakládka a vykládka – pouze den
Průnik pláštěm haly
Odtahové ventilátory na střeše haly
Sací mřížka kompresorovny
Sání teplovzdušné jednotky ROBUR
Výduch kompresorovny
Výduch odsávání trafostanice
Jednotka chlazení
Průnik pláštěm haly
Nakládka a vykládka – pouze den
Nakládka a vykládka – pouze den

LAeq (dB)/A/
ve vzdálenosti T m
LAeq,T-1 m = 64,4
LAeq,T-1 m = 64,3
LAeq,T-1 m = 69,7
LAeq,T-1 m = 66,8
LAeq,T-2 m = 70,7
LAeq,T-2 m = 70,7
LAeq,T-2 m = 70,7
LAeq,T-1m = 56,5
LAeq,T-1m = 50,3
LAeq,T-1m = 62,3
LAeq,T-1m = 64,9
LAeq,T-1m = 61,4
LAeq,T-1m = 65,0
LAeq,T-1 m = 69,7
LAeq,T-2 m = 70,7
LAeq,T-5 m = 57,0
LAeq,T-1 m = 62,0
LAeq,T-2 m = 53,1
LAeq,T-1m = 50,0
LAeq,T-1m = 69,7
LAeq,T-2 m = 70,7
LAeq,T-1m = 65,0
LAeq,T-1m = 50,0
LAeq,T-1m = 69,7
LAeq,T-1m = 66,8
LAeq,T-2 m = 70,7
LAeq,T-1m = 64,9
LAeq,T-1m = 61,4
LAeq,T-5 m = 57,0
LAeq,T-1m = 50,0
LAeq,T-1m = 65,0
LAeq,T-1m = 65,0

Výška
(m)
na střeše objektu - 8,7 m
na střeše objektu – 9,5 m
na střeše objektu – 8,9 m
před objektem – 1,8 m
na fasádě objektu – 5,0m
na fasádě objektu – 5,0m
na fasádě objektu – 5,0m
na fasádě objektu – 1,5m
na fasádě objektu – 0,5m
na fasádě objektu – 2,5m
na fasádě objektu – 2,5m
před objektem – 1,5 m
na střeše objektu – 9,5 m
na fasádě objektu – 5,0m
před objektem – 1,8 m
na střeše objektu – 9,5 m
na fasádě objektu – 5,0m
na střeše objektu – 9,5 m
na fasádě objektu – 5,0m
před objektem
– 1,5 m
na střeše objektu – 8,9 m
před objektem – 1,8 m
na fasádě objektu – 5,0m
na fasádě objektu – 2,5m
na fasádě objektu – 2,5m
před objektem – 1,8 m
před objektem
před objektem

– 1,5 m
– 1,5 m

Liniové a plošné zdroje uvnitř areálu

Vnitroareálová doprava související se stavem na parkovištích a vnitroareálových
komunikacích po dokončení posuzovaného záměru musí taktéž společně se
stacionárními zdroji hluku plnit ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě základní
hygienické limity
Ve vztahu k nejbližším objektům obytné zástavby je ve výpočtu uvažováno s následující
dopravou:
87

Rozšíření závodu JUTA a.s., výroba syntetických trávníků – výrobní závod, Žirecká Podstráň
oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění
Vozidlo
TNA
LNA
OA+ malé dodávky
CELKEM

Počet pohybů za rok
10 500 (nový příspěvek 9 300)
2 000 (nový příspěvek 1 640)
23 400 (nový příspěvek 19 400)
35 900 (nový příspěvek 30 340)

Průměrné denní pohyby
56 (nový příspěvek
12 (nový příspěvek
80 (nový příspěvek
148 (nový příspěvek

51,6)
10,6)
16,0)
38,0)

Liniové zdroje hluku mimoareálové

Liniové zdroje mimoareálové souvisí s výsledky sčítání na daném profilu v roce 2005:
OA + M : 2 102
TNA:

207,8

Pozn.: TNA = 0,1 . N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA

Pro rok 2007 byly zohledněny následující růstové koeficienty dle ŘSD:
Výhledové koeficienty růstu dopravy dle ŘSD ČR
rok
2005 - 2010
2005 - 2010
2005 - 2010

komunikace tř.
I.
II.
III.

osobní
1,14
1,11
1,09

nákladní
1,13
1,10
1,06

Očekávaná doprava v roce 2007 při použití daných růstových koeficientů je následující:
OA + M : 2 178
TNA:
212,8
Vyvolaná doprava bude vnášet na komunikační systém následující průměrné denní
pohyby: 80 OA, 68 NA. Model dopravy předpokládá 50% rozdělení dopravy osobních
automobilů na veřejné komunikaci a 100% pohyb všech nákladních automobilů směrem
na Dvůr Králové. To znamená následující očekávanou dopravu na komunikaci:
Směr Dvůr Králové - OA + M : 2 218, TNA: 280,8
Směr Jaroměř - OA + M : 2 218, TNA: 212,8
Ve všech řešených variantách výpočtu je uvažováno s nákladní dopravou pouze v době
06,00-22,00 hod., s osobní dopravou po celých 24 hodin.
Varianta 4 – výsledný stav po dokončení III. etapy s návrhem technických respektive
organizačních opatření

Situování jednotlivých zdrojů hluku je shodné s variantou č.3. V dalším rozboru jsou
potom provedeny analýzy výpočtu s návrhem doporučení pro další projektovou přípravu
záměru tak, aby u nejbližších objektů obytné zástavby byly plněny požadované
hygienické limity.
Použitá metoda výpočtu
Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit programový produkt
HLUK+, verze 7.16, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí
generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. Hluk+ od verze 7.
zohledňuje novelu Metodiky výpočtu hluku silniční dopravy 2004. Tato novela umožňuje
výpočet hluku ze silniční dopravy s uvažováním výhledových emisních hlučností
vozidlového parku a jeho obměny. Použitím novelizovaného postupu je možné získávat
přesnější údaje o hodnotách LAeq silniční dopravy, a to na období let 2005 - 2011. Při
výpočtech LAeq generované ve venkovním prostředí průmyslovými zdroji hluku se
nejvíce používá postup uvedený v materiálu „Podklady pro navrhování a posuzování
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průmyslových staveb, díl 3 - stavební akustika (Meller M., Stěnička J., VÚPS Praha,
1985). Z těchto principů vychází i postup výpočtu hluku průmyslových zdrojů použitý
v programu HLUK+. Ten lze ve stručnosti popsat takto:
1) V programu se uvažuje jenom se složkou hluku šířeného vzduchem
2) Počítají se hodnoty akustického tlaku A
3) Deskriptorem pro vyjádření úrovní akustického tlaku A ve venkovním prostředí je ekvivalentní hladina
akustického tlaku A. Tím je zabezpečena možnost souhrnného posuzování hluků dopravních a
průmyslových zdrojů.
4) Řeší se jenom úloha vyzařování průmyslového zdroje do venkovního prostředí
5) Všechny zdroje hluku nebo jejich části se nahrazují fiktivními nekoherentními zdroji hluku. Výpočet
hluku těchto fiktivních zdrojů je založen na Berankově vztahu, udávajícím pokles akustického tlaku se
čtvercem vzdálenosti

Použití uvedeného výpočtového programu pro posuzování hluku ve venkovním
prostředí je akceptováno dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM / 510 3272 - 13.2.9695 ze dne 21. února 1996.Předpokládaná nejistota vlastního predikčního
modelu podle autora metodiky RNDr. Liberka je Um = 1,4 až 1,6 dB.
Hygienické limity

Zjištěný stav akustické situace ve vnějším prostoru (ať už na základě měření, výpočtů,
či na základě obojího) se posuzuje podle Nařízení vlády č. 148/2004 Sb.
Výtah z Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., jak vyplývá jeho znění po změnách
dle Nařízení vlády č. 88/2004 Sb.
§ 11
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech
staveb

(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve venkovním
prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 25 g
ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na
pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého provozu
se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu
(LAeq,8h).
(2) Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími při střelbě z lehkých zbraní,
explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném nárazu
tuhých těles, se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T podle odstavce 1.
(3) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C LCeq,T a
současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro
8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější hodinu
(LCeq,1h).
(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se
rovná 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 výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další korekce -5 dB.
(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C vysokoenergetického impulsního hluku se
stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní
hladina akustického tlaku C LCeq,T se vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje na
charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A
LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná
50 dB.
(7) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se
stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému
podle odstavce 4 přičte korekce přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro dobu

89

Rozšíření závodu JUTA a.s., výroba syntetických trávníků – výrobní závod, Žirecká Podstráň
oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění

mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto
nařízení.

Důsledky pro řešení studie - etapa provozu
Z dikce Nařízení vlády vyplývají následující limity nejvýše přípustných hodnot hladiny
akustického tlaku A ve venkovním prostoru ve vzdálenosti 2 m před fasádou obytných a
ostatních chráněných objektů a v prostoru, který je využíván k rekreaci, sportu, léčení,
zájmové a jiné činnosti. K výpočtovým bodům tak lze uplatnit korekci pod bodem 2)
Přílohy č.6. (tedy 55 dB pro denní dobu, 45 dB pro noční dobu), přičemž pro stacionární
zdroje hluku a zdroje hluku na vnitroarálových komunikací je nezbytné plnit základní
hygienický limit.
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Výsledky výpočtů
Varianta 1 – den

HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\JUTA_DVUR\HLUK+\V1_DEN.ZADVytištěno: 27.12.2006 11:01
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 966.9; 595.9 | 62.7 | 31.5 | 62.7 |
| 63.7 |
| 1 |
6.0 | 966.9; 595.9 | 62.7 | 32.6 | 62.7 |
|
|
| 2 |
3.0 | 321.2; 253.3 | 43.7 | 32.6 | 44.0 |
|
|
| 2 |
6.0 | 321.2; 253.3 | 43.7 | 32.5 | 44.0 |
|
|
| 3 |
3.0 | 960.6; 589.0 | 67.6 | 40.1 | 67.6 |
| 40.3 |
| 4 |
3.0 | 335.7; 270.7 | 42.0 | 32.8 | 42.5 |
| 32.7 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Pozn.: měření u VB č. 1 souvisí s celkovou dopravou na komunikaci, měření u VB 3 a 4 souvisí
s provozem zdrojů hluku uvnitř stávajícího areálu závodu
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Varianta 1 – noc

HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\JUTA_DVUR\HLUK+\V1_NOC.ZADVytištěno: 27.12.2006 11:02
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 966.9; 595.9 | 54.7 | 25.0 | 54.7 |
| 54.8 |
| 1 |
6.0 | 966.9; 595.9 | 54.7 | 28.7 | 54.7 |
|
|
| 2 |
3.0 | 321.2; 253.3 | 36.1 | 32.6 | 37.7 |
|
|
| 2 |
6.0 | 321.2; 253.3 | 36.1 | 32.5 | 37.7 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 2 – den

HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\JUTA_DVUR\HLUK+\V1_DEN.ZADVytištěno: 27.12.2006 16:07
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 966.9; 595.9 | 62.8 | 40.8 | 62.8 |
|
|
| 1 |
6.0 | 966.9; 595.9 | 62.8 | 41.0 | 62.8 |
|
|
| 2 |
3.0 | 321.2; 253.3 | 43.8 | 34.4 | 44.3 |
|
|
| 2 |
6.0 | 321.2; 253.3 | 43.8 | 34.4 | 44.3 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 2 – noc

HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\Home\Bajer\2006\Juta_Dvur\Hluk+\V2_NOC.ZADVytištěno: 27.12.2006 16:08
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 966.9; 595.9 | 54.8 | 40.5 | 55.0 |
|
|
| 1 |
6.0 | 966.9; 595.9 | 54.8 | 40.7 | 55.0 |
|
|
| 2 |
3.0 | 321.2; 253.3 | 36.2 | 34.4 | 38.4 |
|
|
| 2 |
6.0 | 321.2; 253.3 | 36.2 | 34.4 | 38.4 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 3 – den

HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\Home\Bajer\2006\Juta_Dvur\Hluk+\V2_DEN.ZADVytištěno: 27.12.2006 16:20
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 966.9; 595.9 | 63.0 | 40.9 | 63.0 |
|
|
| 1 |
6.0 | 966.9; 595.9 | 63.0 | 41.0 | 63.0 |
|
|
| 2 |
3.0 | 321.2; 253.3 | 43.6 | 41.1 | 45.5 |
|
|
| 2 |
6.0 | 321.2; 253.3 | 43.6 | 41.1 | 45.5 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 3 – noc

HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\JUTA_DVUR\HLUK+\V3_NOC.ZADVytištěno: 27.12.2006 16:23
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 966.9; 595.9 | 55.0 | 40.6 | 55.2 |
|
|
| 1 |
6.0 | 966.9; 595.9 | 55.0 | 40.8 | 55.2 |
|
|
| 2 |
3.0 | 321.2; 253.3 | 36.0 | 41.0 | 42.2 |
|
|
| 2 |
6.0 | 321.2; 253.3 | 36.0 | 41.0 | 42.2 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 4 – noc – protihluková opatření
Jak je patrné z předcházejících variant, při úvaze zdrojů hluku zjištěných měřením a
dalších stacionárních zdrojů garantovaných dodavateli technologických celků nebo
předaných projektantem záměru je patrné, že při zohlednění chyby výpočtu při
použitém programu HLUK+ v.7.16. nelze vyloučit překračování hygienického limitu pro
noční dobu u nejbližších objektů obytné zástavby po dokončení II. respektive III. etapy
výstavby záměru. Proto bylo nezbytné přejít k simulačním výpočtům, jejichž smyslem
bylo najít rozhodující zdroje hluku podílející se na akustické situaci u nejbližších objektů
obytné zástavby s cílem navrhnout taková opatření, která by zajišťovala u nejbližších
objektů obytné zástavby plnění požadovaných hygienických limitů.
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Jak dokladuje následující výpis, u výpočtového bodu 1 jsou v noční době energeticky
významné zdroje číslo P40, P41 a P39 a P46 :
HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\JUTA_DVUR\HLUK+\V4_NOC.ZADVytištěno: 27.12.2006 12:35
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Výpočet bodu č. 1, výška 6.0 m.
[966.9;595.9] (noc)
|
|
|
|
| Emise |
Korekce [dB]
(odraz)
| Posuz.|
|
| Zdroj | Ref/Lw| vzdál | stín. | zeleň | terén | boční | bod | delta |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| P 40 | 77.7 | -44.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.8 | 35.6 |
1.6 |
| P 41 | 77.7 | -45.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.8 | 35.4 |
1.5 |
| P 39 | 77.7 | -45.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.8 | 34.6 |
1.2 |
| P 46 | 70.0 | -46.4 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
2.9 | 29.5 |
0.3 |
| P 24 | 77.7 | -53.2 | -4.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 20.4 |
0.0 |
| P 34 | 70.0 | -50.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 19.2 |
0.0 |
| P 43 | 87.7 | -51.1 | -18.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 18.6 |
0.0 |
| P 33 | 70.0 | -51.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 18.6 |
0.0 |
| P 44 | 87.7 | -51.2 | -18.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 18.5 |
0.0 |
| P 42 | 87.7 | -51.7 | -18.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 18.0 |
0.0 |
| P 32 | 70.0 | -52.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 18.0 |
0.0 |
| P 10 | 85.7 | -56.6 | -12.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 17.1 |
0.0 |
| P 12 | 82.7 | -54.7 | -12.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 16.0 |
0.0 |
| P 11 | 82.7 | -55.6 | -11.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 15.2 |
0.0 |
| P 8 | 77.7 | -52.0 | -11.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 14.6 |
0.0 |
| P 7 | 77.7 | -52.4 | -11.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 14.1 |
0.0 |
| P 23 | 77.7 | -53.4 | -10.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 13.7 |
0.0 |
| P 6 | 77.7 | -52.9 | -11.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 13.6 |
0.0 |
| P 22 | 77.7 | -53.8 | -10.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 13.3 |
0.0 |
| P 5 | 77.7 | -53.2 | -11.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 13.2 |
0.0 |
| P 21 | 77.7 | -54.1 | -10.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 12.9 |
0.0 |
| P 4 | 77.7 | -53.6 | -11.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 12.8 |
0.0 |
| P 3 | 77.7 | -53.9 | -11.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 12.5 |
0.0 |
| P 20 | 77.7 | -54.4 | -10.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 12.5 |
0.0 |
| P 19 | 77.7 | -54.7 | -10.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 12.1 |
0.0 |
| P 62 | 87.7 | -59.5 | -18.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
9.8 |
0.0 |
| P 9 | 77.8 | -55.8 | -12.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
9.6 |
0.0 |
| P 2 | 72.3 | -51.7 | -11.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
9.5 |
0.0 |
| P 49 | 77.7 | -56.7 | -11.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
9.5 |
0.0 |
| P 52 | 77.7 | -57.0 | -11.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
9.3 |
0.0 |
| P 61 | 87.7 | -60.1 | -18.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
9.2 |
0.0 |
| P 60 | 87.7 | -60.4 | -18.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
8.9 |
0.0 |
| P 48 | 77.7 | -57.4 | -11.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
8.8 |
0.0 |
| P 1 | 72.4 | -52.4 | -11.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
8.7 |
0.0 |
| P 59 | 87.7 | -60.6 | -18.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
8.7 |
0.0 |
| P 51 | 77.7 | -57.6 | -11.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
8.7 |
0.0 |
| P 58 | 87.7 | -60.9 | -18.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
8.4 |
0.0 |
| P 57 | 87.7 | -61.1 | -18.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
8.2 |
0.0 |
| P 47 | 77.7 | -58.0 | -11.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
8.1 |
0.0 |
| P 50 | 77.7 | -58.2 | -11.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
8.0 |
0.0 |
| P 56 | 87.7 | -61.3 | -18.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
8.0 |
0.0 |
| P 55 | 87.7 | -61.5 | -18.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
7.8 |
0.0 |
| P 54 | 87.7 | -61.6 | -18.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
7.7 |
0.0 |
| P 31 | 82.0 | -57.7 | -17.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
7.0 |
0.0 |
| P 38 | 70.0 | -52.4 | -12.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
5.5 |
0.0 |
| P 65 | 82.0 | -61.3 | -16.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4.5 |
0.0 |
| P 30 | 77.7 | -56.6 | -18.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.1 |
0.0 |
| P 29 | 77.7 | -56.9 | -18.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.8 |
0.0 |
| P 28 | 77.7 | -57.2 | -18.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.1 |
0.0 |
| P 14 | 70.3 | -56.2 | -12.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.0 |
0.0 |
| P 27 | 77.7 | -57.5 | -18.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.8 |
0.0 |
| P 26 | 77.7 | -57.7 | -18.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.6 |
0.0 |
| P 25 | 77.7 | -58.0 | -18.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.3 |
0.0 |
| P 13 | 67.5 | -55.2 | -12.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -0.2 |
0.0 |
| P 16 | 75.9 | -57.3 | -20.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -1.4 |
0.0 |
| P 66 | 70.0 | -60.2 | -12.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -2.2 |
0.0 |
| P 53 | 77.8 | -61.7 | -18.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -2.6 |
0.0 |
| P 37 | 70.1 | -55.0 | -18.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -2.9 |
0.0 |
| P 36 | 70.1 | -55.4 | -18.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -3.3 |
0.0 |
| P 35 | 70.1 | -55.9 | -18.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -3.8 |
0.0 |
| P 17 | 72.4 | -57.2 | -20.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -4.8 |
0.0 |
| P 15 | 73.3 | -57.5 | -20.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -4.9 |
0.0 |
| P 63 | 75.9 | -61.6 | -20.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -5.7 |
0.0 |
| P 64 | 72.4 | -61.5 | -20.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -9.1 |
0.0 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
LAeq v posuzovaném bodě
40.8 dB
|
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Naopak u výpočtového bodu 2 jsou v noční době energeticky významné zdroje číslo
P54, P55, P56, P57, P58, P59, P60, P61 a P62 :
HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\JUTA_DVUR\HLUK+\V4_NOC.ZADVytištěno: 27.12.2006 12:34
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Výpočet bodu č. 2, výška 6.0 m.
[321.2;253.3] (noc)
|
|
|
|
| Emise |
Korekce [dB]
(odraz)
| Posuz.|
|
| Zdroj | Ref/Lw| vzdál | stín. | zeleň | terén | boční | bod | delta |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| P 54 | 87.7 | -63.2 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 30.5 |
0.4 |
| P 55 | 87.7 | -63.3 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 30.4 |
0.4 |
| P 56 | 87.7 | -63.4 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 30.3 |
0.4 |
| P 57 | 87.7 | -63.5 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 30.2 |
0.4 |
| P 58 | 87.7 | -63.7 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 30.0 |
0.4 |
| P 59 | 87.7 | -63.8 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 29.9 |
0.3 |
| P 60 | 87.7 | -63.9 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 29.8 |
0.3 |
| P 61 | 87.7 | -64.1 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 29.6 |
0.3 |
| P 62 | 87.7 | -64.4 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 29.3 |
0.3 |
| P 43 | 87.7 | -67.5 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 26.2 |
0.1 |
| P 44 | 87.7 | -67.8 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 25.9 |
0.1 |
| P 65 | 82.0 | -63.4 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
2.9 | 24.5 |
0.1 |
| P 31 | 82.0 | -65.2 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
2.9 | 22.7 |
0.1 |
| P 19 | 77.7 | -62.2 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
1.7 | 20.2 |
0.0 |
| P 20 | 77.7 | -62.3 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
1.7 | 20.1 |
0.0 |
| P 53 | 77.8 | -63.8 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 20.0 |
0.0 |
| P 21 | 77.7 | -62.4 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
1.7 | 20.0 |
0.0 |
| P 50 | 77.7 | -60.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.9 | 19.9 |
0.0 |
| P 22 | 77.7 | -62.6 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
1.8 | 19.9 |
0.0 |
| P 23 | 77.7 | -62.7 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
1.7 | 19.7 |
0.0 |
| P 24 | 77.7 | -62.8 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
1.7 | 19.6 |
0.0 |
| P 51 | 77.7 | -61.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 19.6 |
0.0 |
| P 47 | 77.7 | -61.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 19.6 |
0.0 |
| P 48 | 77.7 | -61.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 19.3 |
0.0 |
| P 52 | 77.7 | -61.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 19.3 |
0.0 |
| P 49 | 77.7 | -61.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 19.0 |
0.0 |
| P 25 | 77.7 | -65.1 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 18.6 |
0.0 |
| P 26 | 77.7 | -65.2 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 18.5 |
0.0 |
| P 27 | 77.7 | -65.3 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 18.4 |
0.0 |
| P 28 | 77.7 | -65.4 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 18.3 |
0.0 |
| P 29 | 77.7 | -65.5 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 18.2 |
0.0 |
| P 30 | 77.7 | -65.6 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 18.1 |
0.0 |
| P 3 | 77.7 | -62.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 18.0 |
0.0 |
| P 63 | 75.9 | -64.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 17.9 |
0.0 |
| P 4 | 77.7 | -62.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 17.9 |
0.0 |
| P 5 | 77.7 | -62.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 17.8 |
0.0 |
| P 6 | 77.7 | -63.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 17.7 |
0.0 |
| P 7 | 77.7 | -63.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 17.6 |
0.0 |
| P 8 | 77.7 | -63.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 17.5 |
0.0 |
| P 39 | 77.7 | -64.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.9 | 16.2 |
0.0 |
| P 40 | 77.7 | -64.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 16.0 |
0.0 |
| P 41 | 77.7 | -65.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 15.6 |
0.0 |
| P 64 | 72.4 | -64.1 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 14.3 |
0.0 |
| P 1 | 72.4 | -63.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.9 | 12.2 |
0.0 |
| P 2 | 72.3 | -63.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 12.0 |
0.0 |
| P 32 | 70.0 | -63.1 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
1.7 | 11.6 |
0.0 |
| P 33 | 70.0 | -63.3 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
1.7 | 11.4 |
0.0 |
| P 34 | 70.0 | -63.5 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
1.7 | 11.2 |
0.0 |
| P 42 | 87.7 | -67.1 | -9.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 10.8 |
0.0 |
| P 35 | 70.1 | -65.9 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 10.2 |
0.0 |
| P 36 | 70.1 | -66.1 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 10.0 |
0.0 |
| P 37 | 70.1 | -66.3 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 |
9.8 |
0.0 |
| P 10 | 85.7 | -65.9 | -18.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.8 |
0.0 |
| P 11 | 82.7 | -66.1 | -18.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -1.4 |
0.0 |
| P 12 | 82.7 | -66.3 | -18.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -1.6 |
0.0 |
| P 16 | 75.9 | -65.6 | -12.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -1.8 |
0.0 |
| P 17 | 72.4 | -65.7 | -12.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -5.4 |
0.0 |
| P 15 | 73.3 | -65.5 | -14.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -6.6 |
0.0 |
| P 9 | 77.8 | -66.1 | -18.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -6.7 |
0.0 |
| P 66 | 70.0 | -64.7 | -18.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -13.6 |
0.0 |
| P 14 | 70.3 | -66.0 | -18.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -14.6 |
0.0 |
| P 38 | 70.0 | -66.8 | -18.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -15.7 |
0.0 |
| P 46 | 70.0 | -67.8 | -18.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -16.7 |
0.0 |
| P 13 | 67.5 | -66.3 | -20.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -19.0 |
0.0 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
LAeq v posuzovaném bodě
41.0 dB
|
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Proto je proveden simulační výpočet, kdy zdroje číslo P40, P41, P39 jsou utlumeny
na hodnotu 67,7 dB, zdroj číslo P46 průnik pláštěm budovy je utlumen na 49 dB
(dodatečné vnitřní úpravy, např. obložením stěny), zdroje číslo P54, P55, P56, P57,
P58, P59, P60, P61 a P62 jsou utlumeny na hodnotu 68,7 dB, resp. je volen takový
chod zdrojů v noční době, kdy nejsou v souběhu všechny zdroje P54, P55, P56, P57,
P58, P59, P60, P61 a P62, ale je v provozu najednou pouze 7 zdrojů z 9. V následující
tabulce je uveden soupis nových parametrů zdrojů použitých ve výpočtu s tím, že jsou
zvýrazněny doporučené změny u zdrojů hluku v porovnání s variantou č.3:
Označení zdroje
v HLUK+
P1
P2
P3 – P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19 – P24
P25 – P30
P31
P32 – P34
P35 – P37
P 38
P39 – P41
P42 – P44
P 45
P 46
P47 – P52
P 53
P 54 – 62
P 63
P 64
P 65
P 66
P 67
P 68

Popis stacionárního zdroje hluku
Světlík nad vpichovacím strojem MD4
Komín plynového kotle
Odtahové ventilátory na střeše haly
Sací mřížka kompresorovny
Sání teplovzdušné jednotky ROBUR
Sání teplovzdušné jednotky ROBUR
Sání teplovzdušné jednotky ROBUR
Okno u vpichovacího stroje
Průnik pláštěm stávající haly
Jednotka chlazení
Výduch kompresorovny
Výduch odsávání trafostanice
Nakládka a vykládka – pouze den
Odtahové ventilátory na střeše haly
Sání teplovzdušné jednotky ROBUR
Jednotka chlazení
Odtahové ventilátory na střeše skladové haly
Sání teplovzdušné jednotky ROBUR ve skladu
Průnik pláštěm stávající haly
Odtahové ventilátory na střeše haly
Sání teplovzdušné jednotky ROBUR
Nakládka a vykládka – pouze den
Průnik pláštěm haly
Odtahové ventilátory na střeše haly
Sací mřížka kompresorovny
Sání teplovzdušné jednotky ROBUR
Výduch kompresorovny
Výduch odsávání trafostanice
Jednotka chlazení
Průnik pláštěm haly
Nakládka a vykládka – pouze den
Nakládka a vykládka – pouze den

LAeq (dB)/A/
ve vzdálenosti T m
LAeq,T-1 m = 64,4
LAeq,T-1 m = 64,3
LAeq,T-1 m = 69,7
LAeq,T-1 m = 66,8
LAeq,T-2 m = 70,7
LAeq,T-2 m = 70,7
LAeq,T-2 m = 70,7
LAeq,T-1m = 56,5
LAeq,T-1m = 50,3
LAeq,T-1m = 62,3
LAeq,T-1m = 64,9
LAeq,T-1m = 61,4
LAeq,T-1m = 65,0
LAeq,T-1 m = 69,7
LAeq,T-2 m = 70,7
LAeq,T-5 m = 57,0
LAeq,T-1 m = 62,0
LAeq,T-2 m = 53,1
LAeq,T-1m = 50,0
LAeq,T-1 m = 67,7
LAeq,T-2 m = 70,7
LAeq,T-1m = 65,0
LAeq,T-1m = 49,0
LAeq,T-1 m = 69,7
LAeq,T-1 m = 66,8
LAeq,T-2 m = 68,7
LAeq,T-1m = 64,9
LAeq,T-1m = 61,4
LAeq,T-5 m = 57,0
LAeq,T-1m = 50,0
LAeq,T-1m = 65,0
LAeq,T-1m = 65,0

Výška
(m)
na střeše objektu - 8,7 m
na střeše objektu – 9,5 m
na střeše objektu – 8,9 m
před objektem – 1,8 m
na fasádě objektu – 5,0m
na fasádě objektu – 5,0m
na fasádě objektu – 5,0m
na fasádě objektu – 1,5m
na fasádě objektu – 0,5m
na fasádě objektu – 2,5m
na fasádě objektu – 2,5m
před objektem – 1,5 m
na střeše objektu – 9,5 m
na fasádě objektu – 5,0m
před objektem – 1,8 m
na střeše objektu – 9,5 m
na fasádě objektu – 5,0m
na střeše objektu – 9,5 m
na fasádě objektu – 5,0m
před objektem – 1,5 m
na střeše objektu – 8,9 m
před objektem – 1,8 m
na fasádě objektu – 5,0m
na fasádě objektu – 2,5m
na fasádě objektu – 2,5m
před objektem – 1,8 m
před objektem
před objektem

– 1,5 m
– 1,5 m

V další části textu je potom dokladován očekávaný přínos opatření při realizaci
doporučených technických opatření, v případě zdrojů č. 54 až 62 potom buď
technických nebo provozních opatření (spočívajících pouze v provozu 7 z celkových 9
zdrojů hluku pro výpočet v době 22,00 hod. – 06,00 hod):
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HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\JUTA_DVUR\HLUK+\V4A_NOC.ZADVytištěno: 27.12.2006 12:42
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 966.9; 595.9 |
| 37.5 | 37.5 |
|
|
| 1 |
6.0 | 966.9; 595.9 |
| 37.9 | 37.9 |
|
|
| 2 |
3.0 | 321.2; 253.3 |
| 38.0 | 38.0 |
|
|
| 2 |
6.0 | 321.2; 253.3 |
| 38.0 | 38.0 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\JUTA_DVUR\HLUK+\V4A_NOC.ZADVytištěno: 27.12.2006 12:50
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Výpočet bodu č. 1, výška 6.0 m.
[966.9;595.9] (noc)
|
|
|
|
| Emise |
Korekce [dB]
(odraz)
| Posuz.|
|
| Zdroj | Ref/Lw| vzdál | stín. | zeleň | terén | boční | bod | delta |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| P 40 | 74.4 | -44.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.8 | 32.3 |
1.4 |
| P 41 | 74.4 | -45.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.8 | 32.1 |
1.3 |
| P 39 | 74.4 | -45.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.8 | 31.4 |
1.1 |
| P 46 | 67.0 | -46.4 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
2.9 | 26.5 |
0.3 |
| P 24 | 77.7 | -53.2 | -4.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 20.4 |
0.1 |
| P 34 | 70.0 | -50.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 19.2 |
0.1 |
| P 43 | 87.7 | -51.1 | -18.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 18.6 |
0.1 |
| P 33 | 70.0 | -51.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 18.6 |
0.1 |
| P 44 | 87.7 | -51.2 | -18.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 18.5 |
0.1 |
| P 42 | 87.7 | -51.7 | -18.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 18.0 |
0.0 |
| P 32 | 70.0 | -52.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 18.0 |
0.0 |
| P 10 | 85.7 | -56.6 | -12.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 17.1 |
0.0 |
| P 12 | 82.7 | -54.7 | -12.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 16.0 |
0.0 |
| P 11 | 82.7 | -55.6 | -11.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 15.2 |
0.0 |
| P 8 | 77.7 | -52.0 | -11.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 14.6 |
0.0 |
| P 7 | 77.7 | -52.4 | -11.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 14.1 |
0.0 |
| P 23 | 77.7 | -53.4 | -10.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 13.7 |
0.0 |
| P 6 | 77.7 | -52.9 | -11.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 13.6 |
0.0 |
| P 22 | 77.7 | -53.8 | -10.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 13.3 |
0.0 |
| P 5 | 77.7 | -53.2 | -11.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 13.2 |
0.0 |
| P 21 | 77.7 | -54.1 | -10.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 12.9 |
0.0 |
| P 4 | 77.7 | -53.6 | -11.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 12.8 |
0.0 |
| P 3 | 77.7 | -53.9 | -11.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 12.5 |
0.0 |
| P 20 | 77.7 | -54.4 | -10.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 12.5 |
0.0 |
| P 19 | 77.7 | -54.7 | -10.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 12.1 |
0.0 |
| P 9 | 77.8 | -55.8 | -12.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
9.6 |
0.0 |
| P 2 | 72.3 | -51.7 | -11.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
9.5 |
0.0 |
| P 49 | 77.7 | -56.7 | -11.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
9.5 |
0.0 |
| P 52 | 77.7 | -57.0 | -11.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
9.3 |
0.0 |
| P 48 | 77.7 | -57.4 | -11.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
8.8 |
0.0 |
| P 1 | 72.4 | -52.4 | -11.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
8.7 |
0.0 |
| P 51 | 77.7 | -57.6 | -11.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
8.7 |
0.0 |
| P 47 | 77.7 | -58.0 | -11.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
8.1 |
0.0 |
| P 50 | 77.7 | -58.2 | -11.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
8.0 |
0.0 |
| P 31 | 82.0 | -57.7 | -17.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
7.0 |
0.0 |
| P 38 | 70.0 | -52.4 | -12.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
5.5 |
0.0 |
| P 62 | 82.7 | -59.5 | -18.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4.8 |
0.0 |
| P 65 | 82.0 | -61.3 | -16.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4.5 |
0.0 |
| P 61 | 82.7 | -60.1 | -18.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4.2 |
0.0 |
| P 60 | 82.7 | -60.4 | -18.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.9 |
0.0 |
| P 59 | 82.7 | -60.6 | -18.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.7 |
0.0 |
| P 58 | 82.7 | -60.9 | -18.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.4 |
0.0 |
| P 57 | 82.7 | -61.1 | -18.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.2 |
0.0 |
| P 30 | 77.7 | -56.6 | -18.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.1 |
0.0 |
| P 56 | 82.7 | -61.3 | -18.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
| P 55 | 82.7 | -61.5 | -18.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.8 |
0.0 |
| P 29 | 77.7 | -56.9 | -18.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.8 |
0.0 |
| P 54 | 82.7 | -61.6 | -18.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.7 |
0.0 |
| P 28 | 77.7 | -57.2 | -18.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.1 |
0.0 |
| P 14 | 70.3 | -56.2 | -12.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.0 |
0.0 |
| P 27 | 77.7 | -57.5 | -18.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.8 |
0.0 |
| P 26 | 77.7 | -57.7 | -18.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.6 |
0.0 |
| P 25 | 77.7 | -58.0 | -18.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.3 |
0.0 |
| P 13 | 67.5 | -55.2 | -12.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -0.2 |
0.0 |
| P 16 | 75.9 | -57.3 | -20.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -1.4 |
0.0 |
| P 66 | 70.0 | -60.2 | -12.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -2.2 |
0.0 |
| P 53 | 77.8 | -61.7 | -18.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -2.6 |
0.0 |
| P 37 | 70.1 | -55.0 | -18.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -2.9 |
0.0 |
| P 36 | 70.1 | -55.4 | -18.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -3.3 |
0.0 |
| P 35 | 70.1 | -55.9 | -18.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -3.8 |
0.0 |
| P 17 | 72.4 | -57.2 | -20.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -4.8 |
0.0 |
| P 15 | 73.3 | -57.5 | -20.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -4.9 |
0.0 |
| P 63 | 75.9 | -61.6 | -20.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -5.7 |
0.0 |
| P 64 | 72.4 | -61.5 | -20.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -9.1 |
0.0 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
LAeq v posuzovaném bodě
37.9 dB
|
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

109

Rozšíření závodu JUTA a.s., výroba syntetických trávníků – výrobní závod, Žirecká Podstráň
oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění

HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\JUTA_DVUR\HLUK+\V4A_NOC.ZADVytištěno: 27.12.2006 12:51
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Výpočet bodu č. 2, výška 6.0 m.
[321.2;253.3] (noc)
|
|
|
|
| Emise |
Korekce [dB]
(odraz)
| Posuz.|
|
| Zdroj | Ref/Lw| vzdál | stín. | zeleň | terén | boční | bod | delta |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| P 43 | 87.7 | -67.5 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 26.2 |
0.3 |
| P 44 | 87.7 | -67.8 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 25.9 |
0.3 |
| P 54 | 82.7 | -63.2 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 25.5 |
0.2 |
| P 55 | 82.7 | -63.3 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 25.4 |
0.2 |
| P 56 | 82.7 | -63.4 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 25.3 |
0.2 |
| P 57 | 82.7 | -63.6 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 25.1 |
0.2 |
| P 58 | 82.7 | -63.7 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 25.0 |
0.2 |
| P 59 | 82.7 | -63.8 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 24.9 |
0.2 |
| P 60 | 82.7 | -63.9 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 24.8 |
0.2 |
| P 61 | 82.7 | -64.1 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 24.6 |
0.2 |
| P 65 | 82.0 | -63.4 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
2.9 | 24.5 |
0.2 |
| P 62 | 82.7 | -64.4 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 24.3 |
0.2 |
| P 31 | 82.0 | -65.2 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
2.9 | 22.7 |
0.1 |
| P 19 | 77.7 | -62.2 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
1.7 | 20.2 |
0.1 |
| P 20 | 77.7 | -62.3 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
1.7 | 20.1 |
0.1 |
| P 53 | 77.8 | -63.8 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 20.0 |
0.1 |
| P 21 | 77.7 | -62.4 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
1.7 | 20.0 |
0.1 |
| P 50 | 77.7 | -60.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.9 | 19.9 |
0.1 |
| P 22 | 77.7 | -62.6 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
1.8 | 19.9 |
0.1 |
| P 23 | 77.7 | -62.7 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
1.7 | 19.7 |
0.1 |
| P 24 | 77.7 | -62.8 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
1.7 | 19.6 |
0.1 |
| P 51 | 77.7 | -61.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 19.6 |
0.1 |
| P 47 | 77.7 | -61.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 19.6 |
0.1 |
| P 48 | 77.7 | -61.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 19.3 |
0.1 |
| P 52 | 77.7 | -61.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 19.3 |
0.1 |
| P 49 | 77.7 | -61.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 19.0 |
0.1 |
| P 25 | 77.7 | -65.1 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 18.6 |
0.0 |
| P 26 | 77.7 | -65.2 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 18.5 |
0.0 |
| P 27 | 77.7 | -65.3 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 18.4 |
0.0 |
| P 28 | 77.7 | -65.4 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 18.3 |
0.0 |
| P 29 | 77.7 | -65.5 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 18.2 |
0.0 |
| P 30 | 77.7 | -65.6 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 18.1 |
0.0 |
| P 3 | 77.7 | -62.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 18.0 |
0.0 |
| P 63 | 75.9 | -64.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 17.9 |
0.0 |
| P 4 | 77.7 | -62.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 17.9 |
0.0 |
| P 5 | 77.7 | -62.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 17.8 |
0.0 |
| P 6 | 77.7 | -63.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 17.7 |
0.0 |
| P 7 | 77.7 | -63.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 17.6 |
0.0 |
| P 8 | 77.7 | -63.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 17.5 |
0.0 |
| P 64 | 72.4 | -64.1 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 14.3 |
0.0 |
| P 39 | 74.4 | -64.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 13.0 |
0.0 |
| P 40 | 74.4 | -64.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 12.7 |
0.0 |
| P 41 | 74.4 | -65.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 12.3 |
0.0 |
| P 1 | 72.4 | -63.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.9 | 12.2 |
0.0 |
| P 2 | 72.3 | -63.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 12.0 |
0.0 |
| P 32 | 70.0 | -63.1 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
1.7 | 11.6 |
0.0 |
| P 33 | 70.0 | -63.3 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
1.7 | 11.4 |
0.0 |
| P 34 | 70.0 | -63.5 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
1.7 | 11.2 |
0.0 |
| P 42 | 87.7 | -67.1 | -9.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 10.8 |
0.0 |
| P 35 | 70.1 | -65.9 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 10.2 |
0.0 |
| P 36 | 70.1 | -66.1 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 | 10.0 |
0.0 |
| P 37 | 70.1 | -66.3 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 |
9.8 |
0.0 |
| P 10 | 85.7 | -65.9 | -18.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.8 |
0.0 |
| P 11 | 82.7 | -66.1 | -18.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -1.4 |
0.0 |
| P 12 | 82.7 | -66.3 | -18.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -1.6 |
0.0 |
| P 16 | 75.9 | -65.6 | -12.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -1.8 |
0.0 |
| P 17 | 72.4 | -65.7 | -12.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -5.4 |
0.0 |
| P 15 | 73.3 | -65.5 | -14.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -6.6 |
0.0 |
| P 9 | 77.8 | -66.1 | -18.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -6.7 |
0.0 |
| P 66 | 70.0 | -64.7 | -18.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -13.6 |
0.0 |
| P 14 | 70.3 | -66.0 | -18.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -14.6 |
0.0 |
| P 38 | 70.0 | -66.8 | -18.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -15.7 |
0.0 |
| P 13 | 67.5 | -66.3 | -20.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -19.0 |
0.0 |
| P 46 | 67.0 | -67.8 | -18.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -19.7 |
0.0 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
LAeq v posuzovaném bodě
38.0 dB
|
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Závěr a vyhodnocení výsledků
Pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na akustickou situaci v území byla
vypracována akustická studie, posuzující akustickou situaci v lokalitě v souvislosti
s provozem nových stacionárních zdrojů hluku. Zpracovatel akustické studie, firma
ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na program HLUK+, verze 7.16 na základě
registrační karty z ledna 2000. Posouzení akustické zátěže bylo řešeno v následujících
variantách:
Varianta 1 - Počáteční akustická situace (PAS): Tato varianta vyhodnocuje počáteční
akustickou situaci v zájmovém území
Varianta 2: Tato varianta vyhodnocuje akustickou situaci v zájmovém území po realizaci
II. etapy záměru
Varianta 3: Tato varianta vyhodnocuje konečnou akustickou situaci v zájmovém území
po realizaci navrhovaného rozšíření závodu.
Varianta 4: Tato varianta vyhodnocuje konečnou akustickou situaci v zájmovém území
při návrhu technických nebo organizačních opatření na zdrojích hluku tak, aby bylo
možno plnit hygienický limit ve vztahu k nejbližšímu objektu obytné zástavby.
Stávající i očekávaný stav akustické situace dle jednotlivých řešených variant byl
v území řešen ve 1 výpočtové oblasti celkem pro výpočtové body, jejichž situování je
patrné z předcházející části předkládaného oznámení.
V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky výpočtů pro řešené varianty a
výpočtové body:
Varianta 1 - den
Výp. bod

výška (m)

1
1
2
2
3
4

3
6
3
6
3
3

/Laeq (dB)/
D
62,7
62,7
43,7
43,7
67,6
42,0

P
31,5
32,6
32,6
32,5
40,1
32,8

C
62,7
62,7
44,0
44,0
67,6
42,5

Varianta 1 - noc
Výp. bod

výška (m)

1
1
2
2

3
6
3
6

/Laeq (dB)/
D
54,7
54,7
36,1
36,1

P
25,0
28,7
32,6
32,5

C
54,7
54,7
37,7
37,7

Varianta 2 - den
Výp. bod

výška (m)

1
1
2
2

3
6
3
6

/Laeq (dB)/
D
62,8
62,8
43,8
43,8

P
40,8
41,0
34,4
34,4

C
62,8
62,8
44,3
44,3
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Varianta 2 - noc
Výp. bod

výška (m)

1
1
2
2

3
6
3
6

/Laeq (dB)/
D
54,8
54,8
36,2
36,2

P
40,5
40,7
34,4
34,4

C
55,0
55,0
38,4
38,4

Varianta 3 - den
Výp. bod

výška (m)

1
1
2
2

3
6
3
6

/Laeq (dB)/
D
63,0
63,0
43,6
43,6

P
40,9
41,0
41,1
41,1

C
63,0
63,0
45,5
45,5

Varianta 3 - noc
Výp. bod

výška (m)

1
1
2
2

3
6
3
6

/Laeq (dB)/
D
55,0
55,0
36,0
36,0

P
40,6
40,8
41,0
41,0

C
55,2
55,2
42,2
42,2

Varianta 4 – noc
Pozn.: počítány jsou pouze zdroje z prostoru areálu závodu, nikoliv doprava na vnějším
komunikačním systému
Výp. bod

výška (m)

1
1
2
2

3
6
3
6

/Laeq (dB)/
D

P
37,5
37,9
38,0
38,0

C
37,5
37,9
38,0
38,0

Vyhodnocení výsledků výpočtů akustické studie:
1) Nezbytné je upozornit, že předložené hlukové posouzení vychází z úvodních
podkladů oznamovatele, a to jak z hlediska parametrů zdrojů hluku, tak i z hlediska
situování těchto zdrojů hluku
2) Z výsledků výpočtů je dále patrné, že při zohlednění provozu všech uvažovaných
zdrojů hluku (při zadaných uvažovaných akustických parametrech jednotlivých
zdrojů hluku) nelze při zohlednění chyby výpočtu dané výpočtovým programem
HLUK+, verze 7.16 vyloučit překročení hygienického limitu hluku 40 dB pro noční
dobu u nejbližších objektů obytné zástavby
3) Z výpočtů akustické studie je dále patrné, že u výpočtového bodu č.1 jsou
překročeny hygienické limity jak pro denní, tak pro noční dobu ve vztahu k dopravě
na komunikačním systému; vyvolaná doprava na komunikačním systému
v souvislosti s posuzovaným záměrem představuje 0,3 dB, což je vzhledem k chybě
terénních měření neprůkazné navýšení hladin akustického tlaku
4) Na základě uvedených skutečností byl proveden rozbor jednotlivých zdrojů hluku
s cílem optimalizovat akustické parametry vybraných zdrojů hluku takovým
způsobem, který by garantoval (při uvažovaných emisních hlukových parametrech
ostatních zdrojů hluku) plnění hygienického limitu pro noční dobu
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5) Na základě simulačními výpočty zjištěných skutečností jsou pro další projektovou
přípravu formulována následující doporučení:
• v rámci následné projektové přípravy řešit další odhlučnění vybraných zdrojů hluku, které se
týká zdrojů P39, P40 a P41 (odtahové ventilátory na střeše haly) na LAeq = 67,7 dB ve
vzdálenosti 1 m od zdroje, zdroje č. P46 (průnik pláštěm haly) na LAeq = 49,0 dB ve vzdálenosti
1 m od zdroje a zdrojů P54 až P 62 na LAeq = 68,7 dB ve vzdálenosti 1 m od zdroje (respektive u
těchto zdrojů organizačně zajistit souběžný provoz pouze 7 z těchto zdrojů oproti
uvažovanému provozu 9 těchto zdrojů v době 22,00 hod. až 06,00 hod.)
• v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků, které
mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované parametry
stacionárních zdrojů hluku se zohledněním požadavků na útlum vybraných zdrojů hluku dle
závěrů akustické studie
• součástí dokumentace pro stavební povolení bude vypracování komplexní akustické studie
s průkazem, že hluk ze stacionárních zdrojů hluku a dopravy v areálu závodu nepřekročí u
chráněných objektů v denní době 50 dB a v noční době 40 dB v LAeq,T dle nařízení vlády č.
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
• po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hluku na hranicích areálu a u
nejbližší obytné zástavby pro ověření závěrů hlukové studie a účinnosti navržených
protihlukových opatření; výběr měřících bodů pro ověřující měření bude konzultován
s orgánem ochrany veřejného zdraví; kolaudační rozhodnutí na záměr „Rozšíření závodu JUTA
a.s., výroba syntetických trávníků“ vydat po podání průkazu plnění požadovaných
hygienických limitů

Vibrace
Problematika vibraci týkající se stávajícího provozu je doložena v příloze
předkládaného oznámení. V této příloze je doložen jednak protokol o měření vibrací č.
75/2004 -V z června 2004, ze kterého je patrné měření celkových vibrací ze zdroje
vibrací, kterým je stávající vypichovací linka na výrobu netkané textilie firmy ASSELIN.
Další součástí této přílohy je protokol č. 76/2004 - V z června 2004, kterým bylo
provedeno hodnocení vibrací rodinného domu č.p. 17 v Žirecké Podstráni (pozn.
zpracovatele oznámení – jedná se o výpočtový bod č.1 ve výpočtové oblasti č.1
akustické studie).
Porovnáním naměřených vážených hladin vibrací na podlaze obývacího pokoje
s nejvyšší přípustnou váženou hodnotou vibrací v chráněných vnitřních prostorech
staveb vyplývá, že u vertikálních i horizontálních vibrací nejsou v obývacím pokoji
překročeny nejvyšší přípustné vážené hladiny vibrací při provozu vpichovací linky
v denní i noční době. Taktéž u naměřených hladin zrychlení vibrací v třetinooktávových
pásmech nejsou nejvyšší přípustné hladiny zrychlení vibrací v chráněných vnitřních
prostorech v třetinooktávových pásmech překročeny.
Znečištění vody a půdy

Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půdy a vody lze vliv
záměru označit za malý, protože vlastní provoz při respektování provozních řádů
nepředstavuje výraznější riziko kontaminace půdy a vody.
Kontaminace půd v etapě výstavby je ošetřena doporučeními prezentovanými v
příslušných kapitolách předkládaného oznámení.
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Prevence závažných havárií

Vzhledem k charakteru záměru je patrné, že na uvažovaný záměr se nebude vztahovat
zákon č. č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
chemickými látkami a chemickými přípravky.
Hodnocení zdravotních rizik

Jak je patrné z provedeného imisního posouzení, změny v imisní situaci jsou
minimální, není tudíž nutné v rozsahu oznámení dle přílohy č.3 k zákonu č. 100/2001
Sb. v platném znění vyhodnocovat vlivy záměru z hlediska hodnocení zdravotních rizik
ve vztahu k imisní zátěži. Řešeny tak jsou pouze výsledky akustické studie.
Teoretický přístup k ohodnocení zdravotních rizik

Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro člověka, tak i životní
prostředí. Zvyšující se míra zdravotních i ekologických rizik se může následně projevit
v poklesu odolnosti organismu. Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení
takového vyrovnaného systému životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl
akceptovatelný rozvoj antropogenních aktivit, kvality životního prostředí a kvality života
a zdraví. Hodnocení rizika se zabývá identifikací rizika, kvalitativní i kvantitativní
charakterizací rizika, tj. komparací rizika. Hodnocení rizika je jedním ze základních
vstupů do procesu řízení rizika, jehož cílem je navržení a přijetí takových opatření a
přístupů, která by snížila riziko na únosnou míru respektive je udržela na únosné míře.
Úvod

Hlavním cílem této části oznámení je provést odhad a následné hodnocení možných
zdravotních rizik, plynoucích z plánovaného záměru z hlediska vlivů hluku.
Použitá metodika vychází z koncepce vypracované US EPA v letech 1983 – 1987 pro
hodnocení zdravotních rizik (US EPA: The Risk Assessment Guidelines, EPA/600/887/045). Tato koncepce se v devadesátých letech stala základem dokumentů EU pro
hodnocení rizik (EEC No. 793/93 a EEC No. 1488/94). Terminologicky metodika
vychází z materiálu publikovaných odborem ekologických rizik a metodiky monitoringu
MŽP ČR (Základní pojmy spojené s hodnocením rizika – Zpravodaj MŽP VI, 2, červen
1995). Podrobně byla metodika specifikována ve Věstníku MŽP ČR ze dne 15. září
1996, částka 3.
Metodiku lze využít pro hodnocení jak zdravotních, tak environmentálních rizik
plynoucích z působení chemických, fyzikálních a biologických faktorů, zejména jako
podklad konkrétních aplikací při hodnocení rizik plynoucích ze stávajících a
plánovaných staveb.
Základní pojmy spojené s hodnocením rizika

Nebezpečnost je vlastnost látky či fyzikálního nebo biologického faktoru působit
nepříznivý účinek na zdraví člověka či na životní prostředí. Je to vlastnost „vrozená„
(daný faktor jí nelze zbavit), projeví se však pouze tehdy, je-li člověk jejímu vlivu
vystaven (exponován).
Riziko je vyjádřeno jako pravděpodobnost, se kterou skutečně dojde za definovaných
podmínek expozice k projevu nepříznivého účinku. V číselném vyjádření se tato
pravděpodobnost může pohybovat od 0 (k poškození vůbec nedojde) do 1 (k poškození
dojde ve všech případech).
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Hodnocení rizika je postup, který využívá syntézu všech dostupných údajů podle
současného vědeckého poznání pro určení druhu a stupně nebezpečnosti
představovaného určitým faktorem a dále určení, v jakém rozsahu byly, jsou nebo
v budoucnosti mohou být působení tohoto faktoru vystaveny jednotlivé skupiny
populace a konečně zahrnuje charakterizaci existujících či potenciálních rizik
vyplývajících z uvedených zjištění.
Hodnocení zdravotních rizik - hluk
Podkladem k hodnocení expozice obyvatel žijících v okolí uvažovaného rozšíření
závodu jsou výstupy akustické studie, udávající předpokládanou hlukovou zátěž
hygienicky významných objektů v zájmovém území.
Pro hodnocení zdravotního rizika ve vztahu k posuzovanému záměru je důležitá
výsledná akustická situace zájmového území po realizaci posuzovaného záměru,
kterou lze porovnat s počáteční akustickou situací ve vztahu k nejbližšímu objektu
obytné zástavby.
Při kvalitativní charakteristice možných zdravotních účinků hluku je možné orientačně
vycházet z následujících tabulek č. 1 a 2, ve kterých jsou vybarvením znázorněny
v závislosti na intenzitě denní a noční hlukové zátěže, odstupňované po 5 dB, hlavní
nepříznivé účinky hluku ve venkovním prostředí, které se dnes považují za dostatečně
prokázané.
Tab.č.1 - Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže – den (LAeq, 6-22 h )
Nepříznivý účinek
45-50

50-55

dB(A)
55-60
60-65

65-70

70+

Sluchové postižení ¤
Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí
Ischemická choroba srdeční
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování
¤ přímá expozice hluku v interiéru, LAeq,24h

Tab.č. 2 - Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže – noc (LAeq, 22-6 h )
Nepříznivý účinek
-40

40-45

45-50

dB(A)
50-55

55-60

60-65

Zhoršená nálada a výkonnost následující den
Subjektivně vnímaná horší kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ
Obtěžování hlukem
Zvýšená nemocnost

Hluková zátěž reprezentovaná výpočtovými body 1 – 2 se dle varianty akustické studie
č.4 bude pohybovat v rozmezí 37,5 – 38,0 ekvivalentní hladiny akustického tlaku
z provozu zdrojů hluku uvnitř areálu závodu. Uvedené výsledky výpočtů neznamenají
překročení hygienického limitu ani významnější ovlivnění zdravotního stavu dle výše
uvedených tab. č.1 a č.2. Současně je však patrné, že již stávající doprava bez ohledu
na hodnocený záměr znamená překročení limitní hladiny akustického tlaku, který
může mít negativní účinky na zdraví obyvatel nejbližšího objektu obytné zástavby.
Skutečností však zůstává, že tato zdravotní rizika se realizací záměru nijak
prokazatelně nezmění.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší
Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program SYMOS 97, verze 2003 na základě registrační karty z měsíce února 2003.

v. 6.0.2

537.19753

Zpracovatel rozptylové studie je držitelem Osvědčení o autorizaci ke zpracování
rozptylových studií č.j. 2370/740/03 udělené Ministerstvem životního prostředí ČR.
Řešeny jsou následující varianty:
Ø Etapa provozu v roce 2006 bez realizace záměru, kde jsou řešeny stávající příspěvky
závodu k imisní zátěži z hlediska PM10, NO2 a benzenu = VARIANTA 1
Ø Etapa provozu v roce 2007 s realizací záměru, kde jsou řešeny výsledné příspěvky k imisní
zátěži z hlediska PM10, NO2 a benzenu = VARIANTA 2

Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin byl proveden s využitím programu
SYMOS 97, verze 2003.
Výpočet byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 25 m, která představuje
celkem 1681 výpočtových bodů. Výpočet byl dále rozšířen o 2 výpočtové body 2001 –
2002 představující nejbližší hygienicky významné objekty
Následující tabulka dokladuje výškové členění lokality výpočtu ve zvolené výpočtové síti
– krok 100 m:
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

0
291
290
289
288
287
287
286
285
284
283
282

100
291
290
289
288
287
286
285
284
284
283
282

200
290
289
288
287
287
286
285
284
283
282
282

300
290
289
288
287
286
285
285
284
283
282
281

400
289
288
287
287
286
285
284
284
283
282
281

500
289
288
287
286
286
285
284
283
283
282
281

600
288
287
287
286
285
284
284
283
282
282
281

700
288
287
286
285
285
284
283
283
282
281
281

800
287
286
286
285
284
284
283
282
282
281
280

900
287
286
285
285
284
283
283
282
281
281
280

1000
286
285
285
284
284
283
282
282
281
281
280

Výpočtová síť a body mimo výpočtovou síť jsou zřejmé z mapového podkladu, a jsou
doloženy na následujících stránkách.
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Vstupní podklady pro výpočet rozptylové studie z hlediska příspěvků k imisní zátěži
z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění ovzduší jsou podrobně popsány
v kapitole údajů o výstupech předkládaného oznámení.
Imisní limity
Pro počítané znečišťující látky je nezbytné respektovat následující imisní limity:
Imisní limity a meze tolerance pro oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOx)
Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v µg.m-3 a jsou vztaženy na standardní podmínky objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,125 kPa.
Účel
vyhlášení
Ochrana
zdraví lidí
Ochrana
zdraví lidí
Ochrana
ekosystémů
Mez tolerance:

Parametr
/
Doba Hodnota imisního limitu
průměrování
Aritmetický průměr / 1 h 200 µg.m -3 NO2, nesmí být
překročena více než 18krát
za kalendářní rok
Aritmetický průměr / 40 µg.m -3 NO2
Kalendářní rok
Aritmetický průměr / 30 µg.m -3 NOx
Kalendářní rok

Pro 1 hodinu
Pro kalendářní rok

2006
40 µg.m -3
8 µg.m -3

2007
30 µg.m -3
6 µg.m -3

2008
20 µg.m -3
4 µg.m -3

Mez tolerance
80 µg.m -3 (40%)*

Datum, do něhož
musí být limit splněn
1.1.2010

16 µg.m -3 (40%)*

1.1.2010

-

1.1. 2003

2009
10 µg.m -3
2 µg.m-3

Imisní limity a meze tolerance pro suspendované částice (PM10)
Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v µg.m-3 a vztahují se na standardní podmínky - objem přepočtený
na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.
Účel vyhlášení
Ochrana zdraví
lidí
Ochrana zdraví
lidí

Parametr / Doba průměrování
Aritmetický průměr / 24 hodin
Aritmetický průměr / Kalendářní
rok

Hodnota imisního limitu
-3
50 µg.m PM10, nesmí být překročena více než 35krát za
kalendářní rok
-3
40 µg.m PM10

Imisní limit a mez tolerance pro benzen
Účel vyhlášení
Ochran zdraví lidí

Parametr / Doba
průměrování
Aritmetický průměr /
1 rok

Hodnota imisního
1
limitu
-3
5 µg.m

Mez tolerance
5 µg.m

-3

(100 %)**

Datum, do něhož musí
být limit splněn
1.1. 2010

Poznámka:
1)
Hodnota imisního limitu je vztažena na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293 K a atmosférický
tlak 101,125 kPa.
Benzen je prekurzor ozonu podle přílohy č. 7 tohoto nařízení
Mez tolerance:
2006
-3
2,5 µg.m

2007
-3
1,875µg.m

2008
-3
1,25 µg.m

2009
-3
0,625 µg.m
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Metodika výpočtu
Použitá větrná růžice
Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3
rychlosti větru zpracovaný ČHMÚ. Základní parametry této růžice jsou prezentovány
v následující tabulce a v grafu.

Dvůr Králové n/L
STABILITNÍ RŮŽICE

RYCHLOSTNÍ RŮŽICE
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Metodika výpočtu rozptylové studie
V roce 1998 doporučilo MŽP ČR metodiku SYMOS'97 k použití pro výpočty znečištění
ovzduší ze stacionárních zdrojů. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998 ve věstníku
MŽP, částka 3. Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v metodice SYMOS'97 byly
přizpůsobené tehdy platné legislativě, aby byly na minimum omezené problémy
s používáním metodiky v praxi a aby výsledky byly přímo srovnatelné s platnými
imisními limity a přípustnými koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší. V souvislosti
se vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního prostředí přizpůsobuje platným
evropským předpisům a proto v ní vznikají změny, na které musí reagovat i metodika
výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále k výsledkům snadno použitelným
v běžné praxi. Tuto možnost poskytuje upravená metodika SYMOS 97, od verze 2003.
Hlavní změny metodiky zahrnuté v programu jsou:
-

stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako hodinových průměrných
hodnot koncentrací
stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako denních průměrných
hodnot (PM10 a SO2) nebo 8-hodinových průměrných hodnot koncentrací
hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx)
nový výpočet frakce spadu prachu - PM10

SYMOS 97 od verze 2003 je programový systém pro
stacionárních zdrojů.

modelování

znečištění ze

Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS umožňuje :
ü výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových (typ zdroje 1),
plošných (typ zdroje 2) a liniových zdrojů (typ zdroje 3)
ü výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného)
ü stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až 30000 referenčních
bodů) a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků
výpočtů
ü brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní
vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského

Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů pro
hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění ovzduší ve
vzdálenosti nad 100 km od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní střech budov.
Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění pod inverzní
vrstvou ve složitém terénu a při bezvětří.
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru terénu
mezi zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot
výškopisu v požadované oblasti o libovolné velikosti buňky. Do výpočtu může být
zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech - v řadě případů je nutno počítat
znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své
maximální výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a lze
tedy počítat koncentrace i ve velmi malé vzdálenosti od zdroje.
Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou
vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte. Korekce efektivní výšky na vliv terénu
– v případě pokud mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený, tak se
předpokládá, že kouřová vlečka vystupuje podél svahů vzhůru.
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Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou
z atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální
procesy se dále dělí na mokrou a suchou depozici, podle způsobu, jakým jsou příměsi
odstraňovány. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském
povrchu, mokrá depozice je vychytávání těchto látek padajícími srážkami a vymývání
oblačné vrstvy. Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je
možno stanovit pro řadu látek. Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a
výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce na depozici a transformaci podle
daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé znečisťující látky lze
rozdělit do těchto tří kategorií:
Kategorie
I
II
III

Průměrná doba setrvání v atmosféře
20 h
6 dní
2 roky

Následuje rozdělení základních znečišťujících látek dle kategorií:
Znečišťující látka
oxid siřičitý
oxidy dusíku
oxid dusný
amoniak
sirovodík
oxid uhelnatý
oxid uhličitý
metan
vyšší uhlovodíky
chlorovodík
sirouhlík
formaldehyd
peroxid vodíku
dimetyl sulfid

Kategorie
II
II
III
II
I
III
III
III
III
I
II
II
I
I

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na
horách – v atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů
nemůže dostat. Model obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní
hranice inverze, které jsou odvozeny z aerologických měření teplotního zvrstvení
ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici Praha-Libuš.
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití
maximálního výkonu.
Výpočet koncentrací z plošných zdrojů – postupuje se tak, že plošný zdroj se rozdělí na
dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí v závislosti
na vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu. Pokud plošný zdroj nebo jeho element
tvoří část obce se zástavbou a lokálními topeništi tak se za efektivní výšku dosazuje
střední výška budov v daném elementu zvýšená o 10 m.
Výpočet koncentrací z liniových zdrojů – liniovými zdroji se rozumí zejména silnice
s automobilovým provozem. Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového
zdroje vypočítáme tak, že liniový zdroj rozdělíme na dostatečný počet délkových
elementů.
K výpočtu průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou
růžici, tj. stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech
třídách stability a třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní
četnosti v procentech pro 8 základních směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách
stability. Při vytváření podrobné větrné růžice se lineárně interpoluje mezi těmito
hodnotami. Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i
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po 0.5°, 3°, 5° a nebo je možné zvolit krok výpočtu vlastní, přičemž jeho hodnota musí
být v rozsahu 0,5° – 45° a musí dělit číslo 45 beze zbytku. Klimatické vstupní údaje se
obvykle týkají období jednoho roku . Pozornost je třeba věnovat tomu, zda jsou údaje
z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo
výpočtu. Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná,
závisí nejen na topografii terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu
klimatických oblastí a je zcela v kompetenci ČHMÚ.
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle
rychlosti větru a teplotní stability atmosféry. Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti:
Třída větru
slabý vítr
střední vítr
silný vítr

Třída rychlosti větru
1.7 m/s
5.0 m/s
11.0 m/s

Pozn.: Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad
zemí.

Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující v atmosféře teplotní
zvrstvení. Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší:
Třída stability
I.
II.

Název
superstabilní
stabilní

III.

izotermní

IV.
V.

normální
konvektivní

Popis třídy stability
silné inverze,velmi špatné podmínky rozptylu
běžné inverze,špatné podmínky rozptylu
Slabé inverze,izotermie nebo malý kladný teplotní gradient
často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky
indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek

Ne všechny rychlosti větru se vyskytují za všech tříd stability atmosféry. V praxi dochází
k výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je
vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z
8 základních směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě toho četnost
bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.
rozptylová podmínka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

třída stability
I
II
II
III
III
III
IV
IV
IV
V
V

rychlost větru
1,7
1,7
5
1,7
5
11
1,7
5
11
1,7
5

Program je určen také pro výpočet koncentrací pevných znečisťujících látek. Do
výpočtu je v tomto případě zahrnuta pádová rychlost prašných částic, vstupními údaji se
zadává rozložení velikosti prašných částic (velikost částice a její četnost).
Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy
oxidů dusíku označené jako NOx. Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a zároveň
jako NOx byly (a dodnes jsou) udávané nejen emise oxidů dusíku, ale i emisní faktory
z průmyslu, energetiky i z dopravy. Suma NOx je přitom tvořena zejména dvěmi
složkami, a to NO a NO2. Nová legislativa ponechává imisní limit pro NOx ve vztahu
k ochraně ekosystémů, ale zavádí nově imisní limit pro NO2 ve vztahu k ochraně zdraví
lidí, zřejmě proto, že pro člověka je NO2 mnohem toxičtější než NO. Problém spočívá
v tom, že ze zdrojů oxidů dusíku (zejména při spalovacích procesech) je společně
s horkými spalinami emitován převážně NO, který teprve pod vlivem slunečního záření
a ozónu oxiduje na NO2, přičemž rychlost této reakce značně závisí na okolních
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podmínkách v atmosféře. Protože předpokládáme, že vstupem do výpočtu zůstanou
emise NOx, je nutné upravit výpočet tak, aby jednak poskytoval hodnoty koncentrací
NO2 a jednak zahrnoval rychlost konverze NO na NO2 v závislosti na rozptylových
podmínkách. Podle dostupných informací obsahují průměrné emise NOx pouze 10 %
NO2 a celých 90 % NO. Pro popis konverze NO na NO2 je v metodice proveden
podrobný popis. Pro představu, jak bude vypadat podíl c/c0, tj. jakou část z původní
koncentrace NOx bude tvořit NO2 v závislosti na třídě stability ovzduší a vzdálenosti od
zdroje, byly vypočtené hodnoty c/c0 uspořádané do tabulky. Pro rychlost větru byla
použita nejnižší hodnota z třídních rychlostí podle metodiky SYMOS a to 1,7 m/s.
třída stability
I
II
III
IV
V

vzdálenost 1 km
0,149
0,156
0,174
0,214
0,351

podíl koncentrací NO2 / NOx
vzdálenost 10 km
0,488
0,532
0,618
0,769
0,966

vzdálenost 100 km
0,997
0,999
1,000
1,000
1,000

Z tabulky je zřejmé, že na velkých vzdálenostech se všechen NO transformuje na NO2,
ale ve vzdálenosti 1 km budou koncentrace NO2 dosahovat pouze hodnot 15 - 35 %
původně vypočtených koncentrací NOx. Při vyšších rychlostech větru bude tento podíl
ještě nižší.
Údaje o referenčních bodech
Pro každý referenční bod, pro který se počítá znečištění ovzduší, je nutné znát tyto
údaje:
1. Název referenčního bodu (není povinné, ale u samostatných referenčních bodů užitečné).
2. Poloha referenčního bodu, tj. souřadnice xr, yr [m] ve zvolené souřadné síti.
3. Nadmořská výška terénu zr [m] v místě referenčního bodu.
4. Pokud je referenční bod umístěn jinde než v úrovni terénu, (např. na budově), pak jeho výšku
l nad terénem (výšku budovy).

Údaje o topografii terénu
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru terénu
mezi zdrojem a referenčním bodem. V případě, že terén mezi zdrojem a referenčním
bodem není rovinný, je třeba mít informace o jeho tvaru.
V praxi se výpočty provádějí obvykle v pravidelné nebo nepravidelné síti referenčních
bodů. Z údajů o jejich poloze a nadmořských výškách terénu v jejich místě se
vyhodnocuje tvar a charakteristiky terénu ve sledované oblasti. Přesnost výpočtu profilu
terénu mezi zdrojem a referenčním bodem závisí na dostatečné hustotě referenčních
bodů v síti. Hustotu sítě referenčních bodů je proto nutné volit takovou, aby postihla
všechny podstatné terénní útvary v daném území.
Mezi zdrojem a nejbližším referenčním bodem se předpokládá rovinný terén bez
jakýchkoliv významných terénních útvarů. Naopak, pokud chceme podrobněji popsat
terén mezi zdrojem a nějakým referenčním bodem, je nutné zvolit mezi nimi několik
dalších referenčních bodů. I v tomto případě je výhodné znát nadmořské výšky nikoliv
jen na spojnici mezi zdrojem z referenčním bodem, ale v síti bodů rozložených kolem
této spojnice.
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Údaje pro výpočet znečištění v zástavbě
Při výpočtu znečištění ovzduší v terénu zastavěném budovami se referenční body
umísťují na budovách, tj. na horních hranách jejich fasád. Je vhodné umístit některé
referenční body na nejvyšší budovy v okolí zdroje (zdrojů). U podrobných výpočtů v
malých vzdálenostech a při stanovování potřebných výšek komínů (výduchů) je nutné
kromě výšek budov ležících v okolí zdroje znát rovněž jejich rozmístění a půdorysné
rozměry. Tyto údaje lze odečíst z podrobných map.
Nařízením vlády byly stanovené imisní limity pro SO2 a jemnou frakci prachu PM10
jako průměrné denní hodnoty. Pro výpočet denních průměrů koncentrací však již nelze
využít postupy z výpočtů krátkodobých koncentrací, protože během 24 hodin se obvykle
výrazně změní rozptylové podmínky v atmosféře. Průměrné denní koncentrace je ale
možné určit na základě vypočtených maximálních hodinových koncentrací, známe-li
souvislost mezi nimi.
Vztah mezi průměrnými denními koncentracemi a maximálními hodinovými hodnotami
koncentrací lze odvodit z výsledků měření koncentrací SO2 a PM10 na měřicích
stanicích v ČR za období let 1999 - 2001. Následující obrázky ukazují souvislost mezi
naměřenými hodinovými maximy a denními průměry (hodnoty jsou uvedené v µg/m3 ):
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Protože výpočtem je potřeba stanovit maximální hodnoty průměrných denních
koncentrací na základě nejvyšších hodinových hodnot, byly k uvedeným souborům dat
zkonstruované obalové křivky, na obrázcích jsou uvedené červenou čarou. Označíme-li
Ch maximální hodinovou koncentraci a Cd nejvyšší průměrnou denní koncentraci,
pak tyto křivky mají následující matematické vyjádření:
Pro SO2:
Cd = 0,867 . Ch
Cd = 78,129 . ln Ch - 257,8

pro Ch ≤ 160 µg/m3
pro Ch > 160 µg/m3

Pro PM10:
Cd = 0,808 . Ch
pro Ch ≤ 350 µg/m3
Cd = 220,35 . ln Ch - 1008
pro Ch > 350 µg/m3
Tyto rovnice se použijí pro výpočet denních maxim a počtu dní s denní koncentrací
vyšší než stanovená hodnota následujícím způsobem:

a) Výpočet maximálních denních koncentrací
Postup je stejný jako při výpočtu maximálních krátkodobých koncentrací až po načítání
hodinových hodnot koncentrací od jednotlivých zdrojů pro daný směr větru, třídu
stability a rychlost větru. Při tomto načítání se v každém kroku celková získaná
hodinová koncentrace přepočte na denní koncentraci podle rovnic uvedených
v předchozí části (toto má význam pouze pro výpočet doby překročení). Přepočtením
výsledné hodinové hodnoty (po načtení koncentrací od všech zdrojů připadajících pro
daný azimut větru v úvahu) získáme pro každý směr větru, třídu stability a rychlost větru
výslednou "denní" koncentraci Cdφj , se kterou dále zacházíme stejně jako v případě
hodinových hodnot. To znamená, že se z těchto hodnot vybere jednak maximální
koncentrace Cdj pro každou přípustnou kombinaci třídy stability a třídy rychlosti větru
(celkem 11 hodnot) a jednak nejvyšší koncentrace Cdmax bez ohledu na třídu stability
a rychlost větru. Tyto hodnoty budou mít význam maximálních průměrných denních
koncentrací, pokud by podmínky, za kterých mohou nastat, trvaly celý den.
b) Výpočet počtu případů překročení stanovených hodnot za rok
Postup je obdobný jako při výpočtu doby překročení zvolených koncentrací. Během
načítání hodinových hodnot koncentrací od jednotlivých zdrojů pro daný směr větru,
třídu stability a rychlost větru se v každém kroku celková získaná hodinová koncentrace
přepočte na denní koncentraci podle rovnic uvedených v předchozí části, jak již bylo
uvedeno v předchozím odstavci. Po každém načtení a přepočtu se testuje, zda
vypočtená "denní" hodnota již překročila nebo ještě nepřekročila zvolenou hodnotu cR.
Další postup je zcela shodný s výpočtem doby překročení u hodinových hodnot, pouze
s tím rozdílem, že se použijí "denní" hodnoty. Výsledná doba překročení stanovených
koncentrací (např. imisního limitu) bude i nadále vycházet v hodinách za rok. Je tedy
nutné ji přepočíst na dny za rok, aby bylo možné výsledek srovnat s limitem pro počet
výskytů denní koncentrace vyšší než imisní limit. Pokud vyjde doba překročení nižší
než 24 hodin za rok, bude se předpokládat, že k výskytu nadlimitní hodnoty dojde
v průměru jednou za více let, nepřímo úměrně vypočtenému počtu hodin.
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Imisní pozadí
Imisní pozadí zájmového území je uvedeno v popisné části překládaného oznámení.

Výsledky výpočtů
Výsledky výpočtů modelových koncentrací pomocí programu SYMOS97‘ verze 2003
jsou sumarizovány v tabulkách a mapových zobrazeních jednotlivých polutantů a
charakteristik, a to jak pro body ve zvolené výpočtové síti, tak následně i pro body mimo
tuto výpočtovou síť.
Obsah tabulek pro jednotlivé počítané polutanty je následující:
první řádek:
číslo výpočtového bodu
druhý řádek:
vypočtená charakteristika polutantu dle následující tabulky
Polutant
PM10
NO2
benzen

Hodnocená charakteristika
Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr /24 hod
Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr /1 hod
Aritmetický průměr /1 rok

Jednotky
µg/m3
µg/m3
µg/m3

Veškeré příspěvky k imisní zátěži sledovaných škodlivin jsou v následujících tabulkách
uvedeny v µg.m-3.
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Varianta 1
Příspěvky k imisní zátěži PM10
Příspěvky k aritmetickému průměru PM10 /1 rok
Body výpočtové sítě 1 - 1681
minimum
maximum
0,012643
0,094695
Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2002
minimum
maximum
0,024592
0,074154
2001
2002

0,074154
0,024592
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Příspěvky k aritmetickému průměru PM10 /24 hodin
Body výpočtové sítě 1 - 1681
minimum
maximum
0,182329
1,125755
Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2002
minimum
maximum
0,317596
0,381695
2001
2002

0,381695
0,317596
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Příspěvky k imisní zátěži NO2
Příspěvky k aritmetickému průměru NO2 /1 rok
Body výpočtové sítě 1 - 1681
minimum
maximum
0,085337
0,639192
Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2002
minimum
maximum
0,165998
0,500539
2001
2002

0,500539
0,165998
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Příspěvky k aritmetickému průměru NO2 /1 hod
Body výpočtové sítě 1 - 1681
minimum
maximum
1,230722
7,598849
Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2002
minimum
maximum
2,143774
2,576440
2001
2002

2,576440
2,143774
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Příspěvky k imisní zátěži benzenu
Příspěvky k aritmetickému průměru benzenu /1 rok
Body výpočtové sítě 1 - 1681
minimum
maximum
0,002185
0,020660
Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2002
minimum
maximum
0,005164
0,015692
2001
2002

0,015692
0,005164
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Varianta 2
Příspěvky k imisní zátěži PM10
Příspěvky k aritmetickému průměru PM10 /1 rok
Body výpočtové sítě 1 - 1681
minimum
maximum
0,027953
0,129754
Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2002
minimum
maximum
0,047139
0,108061
2001
2002

0,108061
0,047139
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Příspěvky k aritmetickému průměru PM10 /24 hodin
Body výpočtové sítě 1 - 1681
minimum
maximum
0,344570
2,526507
Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2002
minimum
maximum
1,092272
1,412449
2001
2002

1,412449
1,092272
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Příspěvky k imisní zátěži NO2
Příspěvky k aritmetickému průměru NO2 /1 rok
Body výpočtové sítě 1 - 1681
minimum
maximum
0,188680
0,875837
Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2002
minimum
maximum
0,318188
0,729411
2001
2002

0,729411
0,318188
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Příspěvky k aritmetickému průměru NO2 /1 hod
Body výpočtové sítě 1 - 1681
minimum
maximum
2,325845
17,053923
Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2002
minimum
maximum
7,372836
9,534034
2001
2002

9,534034
7,372836
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Příspěvky k imisní zátěži benzenu
Příspěvky k aritmetickému průměru benzenu /1 rok
Body výpočtové sítě 1 - 1681
minimum
maximum
0,002485
0,023504
Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2002
minimum
maximum
0,005875
0,017852
2001
2002

0,017852
0,005875
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Závěr:
Předmětem vyhodnocení rozptylové studie byly příspěvky posuzovaného záměru
k imisní zátěži. Výpočet znečištění byl řešen pro NO2, PM10 a benzen jako
charakteristické polutanty z energetických a technologických zdrojů a z dopravy.
Výpočet imisní zátěže byl řešen ve variantě stávající a výhledový stav. Výpočet byl
proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 25 m, která představuje celkem 1681
výpočtových bodů. Výpočet byl dále rozšířen o 2 výpočtové body 2001 – 2002
představující nejbližší hygienicky významné objekty
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro modelování
znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou
v oblasti ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky
výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a
nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek (v µg.m-3):
Tab.: Příspěvky k imisní zátěži ve Variantě 1:
škodlivina
PM10
PM10
NO2
NO2
benzen

charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 24 hod
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok

výpočtová síť
min
max
0,012643
0,094695
0,182329
1,125755
0,085337
0,639192
1,230722
7,598849
0,002185
0,020660

body mimo
výpočtovou síť
min
max
0,024592
0,074154
0,317596
0,381695
0,165998
0,500539
2,143774
2,576440
0,005164
0,015692

výpočtová síť
min
max
0,027953
0,129754
0,344570
2,526507
0,188680
0,875837
2,325845 17,053923
0,002485
0,023504

body mimo
výpočtovou síť
min
max
0,047139
0,108061
1,092272
1,412449
0,318188
0,729411
7,372836
9,534034
0,005875
0,017852

Tab.: Příspěvky k imisní zátěži ve Variantě 2:
škodlivina
PM10
PM10
NO2
NO2
benzen

charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 24 hod
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok

Vyhodnocení výsledků
Vyhodnocení příspěvků suspendovaných částic PM10 k imisní zátěži zájmového území

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního
aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom
50µg.m-3, (s možností překročení této koncentrace 35 krát za rok).
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM
nesignalizuje překračování ročního imisního limitu, epizodně dochází překračování 24
hodinových koncentrací pro frakci PM10.
Ve variantě 1 vnáší záměr do území imisní příspěvky suspendovaných částic PM10
v ročních koncentracích do 0.095 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,074 µg.m-3 u bodů
mimo výpočtovou síť. Ve vztahu k příspěvkům ve variantě 1 k ročnímu aritmetickému
průměru PM10 lze vliv posuzovaného záměru označit jako malý a nevýznamný.
Posuzovaný záměr ve variantě 2, tedy v rámci celkových příspěvků, bude vnášet do
území imisní příspěvky suspendovaných částic PM10 v ročních koncentracích do 0,130
µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,108 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
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Z výsledků výpočtů je patrné, že realizace záměru se z hlediska imisní zátěže
v porovnání se stávajícím stavem výrazněji neprojeví na změně imisní zátěže
v zájmovém území ve vztahu k příspěvkům k ročnímu aritmetickému průměru.
Pokud provedeme vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži pro suspendované částice
PM10 z hlediska aritmetického průměru za 24 hodin ve variantě 1, potom se tento
příspěvek pohybuje do 1,126 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,382 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť.
Pokud provedeme vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži pro suspendované částice
PM10 z hlediska aritmetického průměru za 24 hodin ve variantě 2, potom se tento
příspěvek pohybuje do 2,527 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 1,412 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť.
Také z hlediska příspěvků k imisní zátěži ve vztahu k aritmetickému průměru za 24
hodin lze vyvodit, že v porovnání se stávajícím stavem se nový příspěvek na imisní
zátěži výrazněji neprojeví a vypočtené příspěvky lze považovat za malé a málo
významné.
Příspěvky k imisní zátěži NO2

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu
k hodinovému aritmetickému průměru.
Nejbližší stanice AIM nesignalizují překračování imisních limitů.
Ve variantě 1 vnáší záměr do území imisní příspěvky NO2 v ročních koncentracích do
0.639 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,501 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Ve
vztahu k příspěvkům ve variantě 1 k ročnímu aritmetickému průměru NO2 lze vliv
posuzovaného záměru označit jako malý a nevýznamný.
Posuzovaný záměr ve variantě 2, tedy v rámci celkových příspěvků, bude vnášet do
území imisní příspěvky NO2 v ročních koncentracích do 0,876 µg.m-3 ve výpočtové síti a
do 0,729 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Z výsledků výpočtů je patrné, že realizace záměru se z hlediska imisní zátěže
v porovnání se stávajícím stavem výrazněji neprojeví na změně imisní zátěže
v zájmovém území ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru NO2.
Pokud provedeme vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži NO2 z hlediska aritmetického
průměru za 1 hodinu ve variantě 1, potom se tento příspěvek pohybuje do 7,599 µg.m-3
ve výpočtové síti a do 2,576 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Pokud provedeme vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži pro NO2 z hlediska
aritmetického průměru za 1 hodinu ve variantě 2, potom se tento příspěvek pohybuje
do 17,054 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 9,354 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Z výsledků výpočtů je patrné, že realizace záměru se z hlediska imisní zátěže
v porovnání se stávajícím částečně projeví na změně imisní zátěže v zájmovém území
ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru NO2, avšak vypočtené příspěvky
v jednotkách µg.m-3 lze označit i ve vztahu k celkové zátěži území za akceptovatelné.
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Příspěvky k imisní zátěži benzenu – etapa výstavby a etapa provozu

Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního
limitu pro roční aritmetický průměr benzenu 5 µg.m-3. Také u této škodliviny stanice
AIM nesignalizují překračování imisního limitu, i když z hlediska vzdálenosti nelze toto
pozadí považovat za průkazné, lze však s jistotou předpokládat, že v zájmovém území
je toto pozadí významněji nižší než uvádí nejbližší stanice AIM č.396 a č.1503.
Příspěvky k imisní zátěži benzenu se v obou řešených variantách pohybují hluboce pod
hodnotou imisního limitu (varianta 1 – do 0,020 µg.m-3, varianta 2 – do 0,024 µg.m-3) a
tudíž je patrné, že imisní limit v souvislosti s posuzovaným záměrem nebude překročen
a vypočtené příspěvky lze považovat za malé a málo významné.

D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti

V následujících tabulkách je proveden výpočet ročního množství vypouštěných
srážkových vod, vycházející z průměrného ročního úhrnu srážek v tomto regionu ve
výši 650 mm za rok a bilance přívalového deště vycházející z intenzity přívalového
deště ve výši 150 l/s.ha. Nezpevněné plochy nejsou uvažovány, voda z těchto ploch
v převážné míře zasakuje a bude i nadále zasakovat do okolního terénu.
Tab.: Stávající bilance ročního množství srážkových vod
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
14 317
11 371
25 688

Koeficient odtoku
0,9
0,7

3

Qr [m /rok]
8 375
5 174
13 549

Tab: Stávající bilance odtokových poměrů
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
14 317
11 371
25 688

Koeficient odtoku
0,9
0,7

3

Q (l/s)
193,28
119,40
312,68

Q [m /15min]
174,0
107,5
281,5

Tab: Očekávaná bilance ročního množství srážkových vod
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
22 701
21 376
44 077

Koeficient odtoku
0,9
0,7

3

Qr [m /rok]
13 280
9 726
23 006

Tab: Očekávaná bilance odtokových poměrů
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
22 701
21 376
44 077

Koeficient odtoku
0,9
0,7

Q (l/s)
306,46
224,45
530,91

3

Q [m /15min]
275,8
202,0
477,8

Stávající koncepce nakládání s odpadními vodami bude zachována. Jak kapacita
BČOV, tak i dimenze kanalizačních sítí jsou postačující pro realizaci hodnoceného
záměru. Rovněž tak se nepředpokládají žádné zásahy nebo úpravy do výústního
objektu do Labe.
Velikost zastavěných a zpevněných ploch se oproti stávajícímu stavu změní, vzhledem
k charakteru odvádění dešťových vod a dimenzím kanalizačních sítí lze vliv na
charakter odvodnění oblasti označit za malý a málo významný.
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Změna hydrologických charakteristik

Zastavěním dalšího prostoru v uvedené lokalitě dojde k určitému snížení infiltrace
srážkových vod v území a ke změně hydrologických charakteristik zrychlením odtoku
srážkových vod, protože stavba bude realizována na stávajících nezpevněných
plochách. Vzhledem k charakteru lokality a nově vznikajícím objemům dešťových vod
lze vliv označit za malý a málo významný.
Vlivy na jakost vod

Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat zejména
v etapě výstavby, minimálně v etapě vlastního provozu.
Výstavba

Vlastní etapa výstavby představuje určité riziko ohrožení kvality vod. Pro eliminaci
tohoto rizika jsou v doporučeních tohoto oznámení v etapě výstavby navržena
následující opatření:
• pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek
škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu
• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; zejména z hlediska možných úkapů ropných látek
• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně
odstraněna a odvezena mimo vodohospodářsky významné území a uložena na lokalitě určené k
těmto účelům

Provoz

V současné době jsou v areálu dvě kanalizace. Kanalizace splaškových vod svádí
veškeré produkované splaškové vody na BČOV TOPAS 50. Při návrhu a výstavbě
čistírny bylo uvažováno s budoucím zvýšením produkce splaškových vod.
Neznečištěné srážkové vody ze střech objektů a zpevněných ploch jsou svedeny do
kanalizace srážkových vod. Srážkové vody ze zpevněných ploch, které mohou být
potenciálně kontaminovány ropnými látkami jsou do této kanalizace napojeny přes
odlučovač ropných látek GSOL 2/10 (maximální koncentrace NEL na výstupu 0,2 mg/l).
V závěrečné části jsou do této kanalizace napojeny i předčištěné splaškové vody
z BČOV. Veškeré odpadní a srážkové vody tak odchází z areálu jedním potrubím a jsou
zaústěny do vodoteče Labe.
Provoz BČOV, odlučovače ropných látek a souhlas k vypouštění odpadních vod byl
povolen kolaudačním rozhodnutím OŽP Městského úřadu ve Dvoře Králové n/L ze dne
1.12.2003.
Nárůst produkce splaškových vod bude úměrný spotřebě pitné vody pro sociální účely,
tj. max. 1260 m3/rok. Stupeň znečištění se oproti stávajícímu stavu nezmění, jedná se
opět pouze o produkci splaškových vod ze sociálních zařízení. Tyto vody budou vedeny
na stávající BČOV TOPAS 50. Kapacita čistírny je dostačující, lze reálně předpokládat,
že stanovené ukazatele znečištění na výstupu z BČOV budou dodrženy.
Neznečištěné srážkové vody ze střech objektů a zpevněných ploch budou napojeny
přípojkami do stávající kanalizace srážkových vod. Srážkové vody ze zpevněných
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ploch, které mohou být potenciálně kontaminovány ropnými látkami budou do této
kanalizace napojeny přes odlučovač ropných látek.
Technologické odpadní vody v rámci hodnoceného záměru téměř nevznikají. Malé
množství oteplených vod, které bude jako odluh odpouštěno periodicky z uzavřených
cirkulačních okruhů chladící vody, bude napojeno do kanalizace srážkových vod.
V uzavřeném okruhu chladící vody bude cirkulovat pitná voda, odpouštěná voda bude
vykazovat mírně zvýšenou solnost.
Odpadní vody vznikající při periodickém čištění povrstvovací linky ( v předpokládaném
množství cca 1 m3/jedno čištění., 50 m3/rok) budou předávány oprávněným firmám jako
odpad a budou evidovány v rámci zákona o odpadech.
Podmínkou realizace záměru je respektování následujícího doporučení:
• veškeré ropnými produkty potenciálně kontaminované srážkové vody ze zpevněných ploch
budou odváděny do kanalizace srážkových vod přes odlučovače ropných látek tak, aby obsah
nepolárních extrahovatelných látek (NEL) na výstupu z odlučovače splňoval parametry do 0,2
mg/l; odlučovače budou dále zabezpečeny proti vyplavení v období přívalových dešťů
• budou vypracovány a předloženy ke schválení provozní řády navrhovaných odlučovačů
ropných látek
• provozní řád odlučovačů ropných látek bude mimo jiné obsahovat i požadavky na jejich
pravidelnou kontrolu a údržbu

Při realizaci všech navržených opatření lze záměr z hlediska vlivu na vodu označit z
hlediska velikosti za malý, z hlediska významnosti za málo významný. Z hlediska
navržené koncepce likvidace odpadních vod a navrženého řešení ochrany vod lze
konstatovat, že posuzovaný záměr nebude představovat ovlivnění kvality povrchových
a podzemních vod v etapě výstavby i provozu při respektování doporučení uvedených
tímto oznámením.

D.I.4. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy

Dle dříve uvedených údajů si realizace záměru vyžádá celkový zábor ZPF ve výši
18389 m2. Specifikace pozemků, resp. jejich částí bude podrobně doložena v žádosti o
vynětí ze ZPF. Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou téměř veškeré výše uvedené
pozemky ZPF zařazeny pod BPEJ 54 400, tj. ve II třídě ochrany. Pouze pozemky
katastrálních čísel 52 a 53/1 (situované mimo plochu výstavby) jsou v BPEJ 54199, tj
v V třídě ochrany.
Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo
provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne
1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1.1.1997.
Tento Metodický pokyn v článku III Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (§
9 zákona) stanovuje:
1) Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany
ZPF k zásadám jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované odnětí je
na ploše určené schválenou dokumentací.
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2) Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou v
odstavci 1, orgán ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 odstavec 6
zákona vydá zejména:
a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových),
b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí,
c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně
navazujícím na plochy určené k nezemědělskému využití schválenou dokumentací
nebo navazující na stávající zástavbu a to do velikosti maximálně 1 200 m2,
d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde
není uvažováno s pořízením dokumentace,
e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona.
V článku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany zemědělského
půdního fondu, které jsou pro účely ochrany ZPF uvedeny v příloze, nazvané třídy
ochrany zemědělské půdy. Tato příloha stanovuje:
1. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých
klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých,
které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to
převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro
liniové stavby zásadního významu.
2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně
zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně
odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.
3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s
průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno
územním plánováním využít pro eventuální výstavbu.
4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční
schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou,
využitelné i pro výstavbu.
5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky
(dále jen „BPEJ“), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční
schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až
kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro
zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější
nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou
vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany
životního prostředí.
Dle výše uvedeného metodického pokynu je BPEJ 54 400 zařazena do II. třídy ochrany
zemědělské půdy. Do II. třídy jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci
jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu
k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem
na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.
Z celkové plochy související s posuzovaným záměrem tak připadá 100% na plochy
v třídě ochrany II.
Z tohoto pohledu je nezbytné vliv na půdu z hlediska velikosti vlivu označit za velký,
z hlediska významnosti ve vztahu k uvedeným třídám ochrany za významný negativní
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vliv. Tato skutečnost však měla být brána v úvahu zejména již při stanovení funkčního
využití území z hlediska územního plánu města Dvůr Králové nad Labem.
Pro další postup prací je, v případě realizace stavby, nezbytné připravit podrobný
záborový elaborát k odnětí ze ZPF. V doporučeních oznámení je prezentováno
následující doporučení:
• v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí
zemědělské půdy podle bonit a kultur
• zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání se
skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF

Znečištění půdy
Výstavba

Vzhledem ke stávajícímu zemědělskému využívání pozemku nelze předpokládat
kontaminaci půd způsobenou předchozí činností v lokalitě.
• Vlastní etapa výstavby představuje určité riziko ohrožení kvality vod. Pro eliminaci

tohoto rizika jsou zpracovatelským týmem oznámení navrhována doporučení, která
jsou prakticky identická s doporučeními uvedenými v předchozí kapitole (vlivy na vody
– fáze výstavby).
Provoz

Vzhledem k charakteru záměru nelze očekávat významnější riziko znečištění půdy.
Prakticky veškerá výrobní činnost a skladování surovin i výrobků je situováno do
stavebních objektů. Veškeré pohyby motorových vozidel včetně stání, vykládky a
nakládky budou prováděny pouze na zabezpečených, zpevněných plochách.
Vlivy provozu záměru na znečištění půdy lze označit za malé a nevýznamné.
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Realizace záměru není spojena se změnou místní topografie a nemá vliv na stabilitu a
erozi půdy.
Vlivy na chráněné části přírody

Tento vliv v rámci posuzovaného záměru nenastává.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Z hlediska odpadů bude v rámci výstavby a provozu pouze prováděno jejich
shromažďování tj. dočasné uložení na místech k tomu určených a zabezpečených po
dobu nezbytně nutnou.
Výstavba

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude provedena
v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i použité stavební
materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří investor potřebné
podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího
způsobu využití nebo odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby, odpovídá
dodavatel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o provedení
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prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze objektivně určit. Z
hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních
projektové dokumentace respektovány následující podmínky:
•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných
aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a
označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém
hospodářství

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich
množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti

•

v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění

Provoz

Předpokládané druhy a množství jednotlivých odpadů z etapy provozu jsou souhrnně
uvedeny v předcházející části předkládaného oznámení. Jediným novým druhem
odpadu bude odpad katalogového čísla 070299 – odpady jinak blíže neurčené – voda
z čištění zařízení v kategorii „nebezpečný odpad“. Předpokládané množství tohoto
odpadu bude cca 50 tun/rok. Nakládání s odpady v etapě provozu bude ošetřeno
v rámci příslušného složkového zákona a souvisejících předpisů a nebude se odlišovat
od stávajícího postupu. Vliv lze z hlediska velikosti označit za malý, z hlediska
významnosti za málo významný.
•

před uvedením do provozu bude požádáno o aktualizaci souhlasu k nakládání s nebezpečnými
odpady

D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.

D.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Záměr je navrhován v prostoru intenzivních agrocenóz a na plochách ruderalizovaných
bylinotravních vysychavých lad, v přímé návaznosti na stávající halové objekty.
Vlivy na porosty dřevin rostoucích mimo les

Vlastní záměr nevyžaduje žádný zásah do mimolesních porostů dřevin.
Vlivy na floru

Realizací posuzovaného záměru dojde k trvalé změně habitatu prostředí tím, že
současný bylinotravní pokryv na plochách rostlého terénu bude skryt a bude
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realizována výstavba dalšího objektu areálu. Záměr je realizován na zemědělské půdě
s intenzivní rostlinnou výrobou a v prostoru antropogenně výrazně přeměněných
stanovišť. Jsou tak dotčeny pouze plochy, které se nenacházejí v přírodě blízkém
stavu.
V kontextu dotčení druhové skladby rostlin v porovnání s okolními plochami lze
konstatovat, že nejsou dotčeny prostory známých výskytů zvláště chráněných druhů
rostlin. Záměr tak zasahuje pouze prostory výskytu populací stanoviště běžných druhů
rostlin, které jsou zcela hojné na řadě analogických ploch v okolí, lokalita sama
nepředstavuje prostor výskytu reprezentativních či unikátních fytocenóz, resp. lokalitu
přirozené původní vegetace.
Případné dotčení populací uvedených druhů rostlin je nevýznamné s ohledem a
zastoupení těchto druhů na analogických biotopech v okolí, takže popsané vlivy je
možno v daném kontextu pokládat za mírně nepříznivé, trvalé, z hlediska významnosti
za nevýznamné.
S výjimkou důsledné rekultivace pozemků, dotčených stavebními pracemi, ve vztahu
k prevenci další ruderalizaci území v rámci rekultivace, vlivy na floru nevyžadují žádná
další specifická opatření.
Vlivy na faunu
Na základě provedeného biologického průzkumu lze konstatovat, že zájmové území
nepředstavuje výrazně hodnotnou zoologickou lokalitu, s ohledem na antropogenní
ovlivnění stávajícím i bývalým využitím okolí. Určitou diverzitu lze doložit pouze
z hlediska výskytů hmyzu, poněvadž ruderální lada představují vyhledávaný typ
stanoviště řadou skupin. Z hlediska vlivů na populace zvláště chráněných druhů lze
konstatovat následující:
Ø Lokalita je prostorem sporadického výskytu dvou druhů čmeláků, jako druhů navštěvujících
květy nebo vázaných na sušší biotopy, nelze ji pokládat za prostor výskytu reprezentativních
populací. Vlivy na populace těchto druhů lze očekávat jen jako okrajové, málo významné.
Ø Vlivy na populace epigeického hmyzu (včetně v zemi hnízdících čmeláků) a drobných
hlodavců v zájmovém území, poněvadž dojde k mírné redukci jejich areálů výskytu, je
možno odhadovat jako vlivy mírně nepříznivé, s ohledem na rozsah areálu méně významné.
Ø Rovněž dojde ke zmenšení prostoru pro skupiny a populace fytofágního hmyzu, vázaného na
stanoviště s vyšší primární produkcí ruderálních lad - z hlediska velikosti a významnosti vlivů
analogie.
Ø Může dojít k ovlivnění populací ptáků, hnízdících na zemi (strnad, skřivan), pokud by došlo
k přípravě území v první polovině vegetačního období,
Ø Analogii lze předpokládat pro případná hnízdění ptáků v porostu u silnice, pokud by tento byl
dotčen.

Přímá opatření k záchraně dotčených částí populací prakticky nejsou možná. Zmírnění
uvedených vlivů je možno ošetřit následujícími doporučeními:
•

těžiště zemních prací (skrývek) realizovat nejdříve ke konci vegetačního období

•

veškerá případně odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu řešit
zásadně v období vegetačního klidu

Lokality evropského významu

Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou zařazenou (evidovanou) evropsky
významnou lokalitou národního seznamu soustavy NATURA 2000, ve smyslu vymezení
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dle §§ 45a až 45d zák. č. 218/2004 Sb., ani nezasahuje do žádné ptačí oblasti ve
smyslu § 45 e cit.zák.

D.I.7. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Poněvadž dochází ke změně charakteru lokality ve vazbě na skrývky rostlinného
pokryvu a následující většinové zpevnění plochy (zástavbu), lze dovodit mírnou
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nepříznivost přímých vlivů na ekosystémy prostoru staveniště a nejbližšího okolí
staveniště. Jak bylo několikrát zmíněno, jde o výstavbu na nepůvodních a
antropogenních plochách mimo dosah přirozených, druhově rozmanitějších trvalých
travních porostů. Podle povahy zájmů obecné ochrany přírody lze míru velikosti a
významnosti vlivů odhadovat následovně:
a) vlivy na prvky ÚSES
Z hodnocení části předloženého Oznámení, týkající se územního systému ekologické
stability krajiny vyplývá, že záměr vlastní výstavby se nedotýká žádného stávajícího ani
navrhovaného skladebného prvku ÚSES ani žádného kosterního prvku ekologické
stability krajiny zájmového území.
b) vlivy na významné krajinné prvky
Žádný z významných krajinných prvků "ze zákona" (§ 3 písm, b/ zák. č. 114/1992 Sb.)
není realizací posuzovaného záměru dotčen.
c) vlivy na další ekosystémy
Kromě výše popsaných dopadů nejsou předpokládány, záměr neznamená vznik
dálkového přenosu imisí nebo možnosti přímé kontaminace vodních toků. Nejsou tedy
s ohledem na polohu záměru očekávány žádné vlivy, které by mohly zprostředkovaně
zasáhnout vymezená území prvků ÚSES a VKP.
d) vlivy na zvláště chráněná území
S ohledem na rozsah záměru, územní vazby na již existující využití území a polohu
mimo ZCHÚ nelze předpokládat žádný dopad na poslání těchto ZCHÚ.
e) další aspekty
Významným biologickým vlivem však může být další ruderalizace území po výstavbě
z důvodu, že plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány.
Otevřené plochy jsou totiž vystavovány i s ohledem na charakter území nástupu
ruderálních rostlin a jednoletých plevelů, které mohou znamenat i ovlivnění druhové
skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí.
Na základě výše uvedeného rozboru je proto doporučeno uplatnit následující podmínky:
•

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů

Změny krajinného rázu je možno pokládat za částečně nepříznivé až středně
významné. Z hlediska výše uvedených skutečností doporučuje zpracovatel oznámení
následující opatření:
• součástí dokumentace pro stavební povolení bude projekt sadových úprav areálu ve kterém
budou kromě jiného respektovány následující zásady:

⇒ liniová zahuštěná výsadba stromů a keřů podél hranic areálu
⇒ realizovat ucelené plochy sadových úprav s respektováním rozhledových parametrů na komunikacích
a ochranných pásem podzemních inženýrských sítí
⇒ použít zapěstované jedince stanovištně odpovídajících druhů dřevin, zejména na plochách sadových
úprav podél hranic areálu

Navrhovaný záměr nezasahuje do ploch rekreačního využití území, vlastní zájmové
území není předmětem vázaného cestovního ruchu, v místě není zahrádkářská kolonie,
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sportoviště či jiné místo soustředění rekreačních a oddechových aktivit. Záměr tak lze
z hlediska uvedeného vlivu považovat za nulový.
Charakter provozu vylučuje šíření hlodavců, resp. vytváření podmínek pro jejich
přežívání v areálu, rovněž tak není nutno uvažovat s možností vzniku podmínek pro
přežívání obtížných druhů hmyzu.

D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.
Z hlediska provádění zemních prací bude postupováno ve smyslu zákona č.20/1987
Sb. o státní památkové péči a zákona č. 242/1992 Sb.

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Předkládaný záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze všech
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se
jedná o aktivitu navrhovanou v zóně určené územním plánem pro obdobné záměry.
Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů
záměru na životní prostředí. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly
D.I. předloženého oznámení je patrné, že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a
významnosti lze očekávat zejména v oblasti vlivů na akustickou situaci v nejbližším
okolí záměru.
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobněji
komentované v příslušných pasážích oznámení, lze záměr označit z hlediska velikosti
vlivů za malý až málo významný, z hlediska významnosti vlivů za málo až středně
významný.

D.3. Údaje o možných
přesahujících státní hranice

významných

nepříznivých

Při realizaci záměru nelze nepředpokládat vlivy přesahující státní hranice.
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D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
V dalším textu je uveden návrh opatření dle zpracovatele oznámení, které je účelné
zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, případně při realizaci stavby:
• součástí dokumentace pro stavební povolení bude hluková studie pro etapu výstavby, která
bude vycházet z POV stavby a upřesněných znalostí o nasazení jednotlivých stavebních
mechanismů a která bude dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby
• v rámci následné projektové přípravy řešit další odhlučnění vybraných zdrojů hluku, které se
týká zdrojů P39, P40 a P41 (odtahové ventilátory na střeše haly) na LAeq = 67,7 dB ve
vzdálenosti 1 m od zdroje, zdroje č. P46 (průnik pláštěm haly) na LAeq = 49,0 dB ve vzdálenosti
1 m od zdroje a zdrojů P54 až P 62 na na LAeq = 68,7 dB ve vzdálenosti 1 m od zdroje
(respektive u těchto zdrojů organizačně zajistit souběžný provoz pouze 7 z těchto zdrojů oproti
uvažovanému provozu 9 těchto zdrojů v době 22,00 hod. až 06,00 hod.)
• v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků, které
mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované parametry
stacionárních zdrojů hluku se zohledněním požadavků na útlum vybraných zdrojů hluku dle
závěrů akustické studie
• součástí dokumentace pro stavební povolení bude vypracování komplexní akustické studie
s průkazem, že hluk ze stacionárních zdrojů hluku a dopravy v areálu závodu nepřekročí u
chráněných objektů v denní době 50 dB a v noční době 40 dB v LAeq,T dle nařízení vlády č.
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
• součástí dokumentace pro stavební povolení bude projekt sadových úprav areálu ve kterém
budou kromě jiného respektovány následující zásady:

⇒ liniová zahuštěná výsadba stromů a keřů podél hranic areálu
⇒ realizovat ucelené plochy sadových úprav s respektováním rozhledových parametrů na komunikacích
a ochranných pásem podzemních inženýrských sítí
⇒ použít zapěstované jedince stanovištně odpovídajících druhů dřevin, zejména na plochách sadových
úprav podél hranic areálu

• v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných
aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a
označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém
hospodářství
• v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich
množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění
• v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí
zemědělské půdy podle bonit a kultur
• pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek
škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu
• zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání se
skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF
• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; zejména z hlediska možných úkapů ropných látek
• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně
odstraněna a odvezena mimo vodohospodářsky významné území a uložena na lokalitě určené
k těmto účelům
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• veškeré ropnými produkty potenciálně kontaminované srážkové vody ze zpevněných ploch
budou odváděny do kanalizace srážkových vod přes odlučovače ropných látek tak, aby obsah
nepolárních extrahovatelných látek (NEL) na výstupu z odlučovače splňoval parametry do 0,2
mg/l; odlučovače budou dále zabezpečeny proti vyplavení v období přívalových dešťů
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu
zemních prací
• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány
• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu
• vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který vyloučí možnost narušení faktorů
pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu
• veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době
• v době výstavby její správnou organizací minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky
v blízkosti obytné zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory) stínit mobilními akustickými
zástěnami
• v případě použití mobilního drtiče a třídiče budou tyto umístěny
v maximální možné vzdálenosti od obytné zástavby

na zařízení staveniště

• těžiště zemních prací (skrývek) realizovat nejdříve ke konci vegetačního období
• veškerá případně odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu
zásadně v období vegetačního klidu

řešit

• dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití
• důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů
• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění
• smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti
• před uvedením do provozu bude požádáno o aktualizaci souhlasu k nakládání s nebezpečnými
odpady
• před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení Plán opatření
pro případ havárie a zhoršení jakosti vod
• před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení požární řád
závodu
• budou vypracovány a předloženy ke schválení provozní řády navrhovaných odlučovačů
ropných látek
• provozní řád odlučovačů ropných látek bude mimo jiné obsahovat i požadavky na jejich
pravidelnou kontrolu a údržbu
• po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hluku na hranicích areálu a u
nejbližší obytné zástavby pro ověření závěrů hlukové studie a účinnosti navržených
protihlukových opatření; výběr měřících bodů pro ověřující měření bude konzultován
s orgánem ochrany veřejného zdraví; kolaudační rozhodnutí na záměr „Rozšíření závodu JUTA
a.s., výroba syntetických trávníků“ vydat po podání průkazu plnění požadovaných
hygienických limitů
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D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:
n literární údaje (viz seznam literatury)
n terénní průzkumy
n osobní jednání
Problematika hluku ze stacionárních zdrojů byla zpracována dle Podkladů pro
navrhování a posuzování průmyslových výrob - stavební akustika, problematika hluku z
mobilních zdrojů byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z
dopravy - VÚVA Praha s pomocí programu HLUK+, verze 7.16. Hodnocení vlivu imisí
z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění bylo provedeno podle metodiky
SYMOS 97, verze 2003.
Seznam použité literatury a podkladů
1) Rozšíření výrobního závodu 07 – výrobní hala SO 50 – TRÁVNÍKY, dokumentace pro
územní řízení, VK Investing s.r.o., listopad 2006
2) Bajer T. a kol.: Rozšíření závodu JUTA a.s., Výrobní závod 07 Žirecká Podstráň, Oznámení
EIA, únor 2005
3) Havel B.: Vyhodnocení údajů o vlivech na obyvatelstvo z hlediska zdravotních rizik –
Obalovna živičných směsí Vidochov, OHS Svitavy, 2002
4) Bubník J.: Modely pro výpočet znečištění ovzduší z provozu automobilové dopravy
používané v ČHMÚ a praktické příklady výpočtu imisní zátěže, Sb. předn.: "Metody
stanovení emisní a imisní zátěže z mobilních zdrojů znečištění ovzduší, FINISH s.r.o.,
Pardubice, 1995
5) Liberko M., Polášek J.: HLUK +, verze 6.01, ENVICONSULT, JpSoft, Praha, 1999
6) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha
7) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha
8) Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der
Tschechoslowakei. - Studia
Geographica,Brno,16:1-74
9) Kolektiv: Hygiena, díl 1., faktory životního prostředí ovlivňující zdraví, Univerzita Karlova,
Praha, 1996
10) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991
11) Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území České republiky včetně
doprovodných meteorologických dat, ČHMÚ, 1997
12) Hejný S.et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. - Academia,
Praha.
13) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002):
Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha.
14) Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav
v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166.
15) Neuhäuslová Z. et al. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia, Praha.
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D.6. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování oznámení
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou
prognózou, ale pouze maximální možnou syntézou na základě stávajících znalostí.
Podle toho je k nim třeba také přistupovat.
Uváděný popis jednotlivých technologických částí výroby vychází z údajů
z rozpracovaného projektu pro územní řízení, nebo informací pracovníků firmy JUTA
a.s. Detailnější popis technologie, včetně bilančních údajů a specifikace strojního
zařízení budou promítnuty do projektu pro stavební řízení.
Za nezbytné je však třeba požadovat realizování souboru doporučení, která vzešla ze
zpracování oznámení, zejména pro etapu přípravy, jejichž respektováním lze negativní
vlivy na životní prostředí minimalizovat.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předložený záměr je navržen jednovariantně. To znamená, že je posouzena velikost a
významnost vlivů té aktivity, která je oznamovatelem uvažována a jíž je podřizováno
projektové řešení záměru.

F. ZÁVĚR
V rámci předloženého oznámení v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění byl předložený záměr posouzen z hlediska velikosti a významnosti
vlivu na jednotlivé složky životního prostředí. Z hodnocení vlivu výstavby a provozu
posuzovaného záměru na životní prostředí vyplývá, že výstavba a následný provoz
předkládaného záměru by v dané lokalitě mohl být realizovatelný při respektování
podmínek doporučených předkládaným oznámením.
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G. VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Předmětem předkládaného oznámení je záměr „Rozšíření závodu JUTA a.s., výroba
syntetických trávníků - výrobní závod, Žirecká Podstráň“.
Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry vyžadující
zjišťovací řízení), bod 7.1. “Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a
zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 tun/rok“. Příslušným orgánem pro
zjišťovací řízení je v tomto případě Ministerstvo životního prostředí.
Situování záměru je patrné z následujícího obrázku:

rozšíření

Výrobní závod Žirecká Podstráň se nachází ve Dvoře Králové n/L, v lokalitě Žirecká Podstráň a
je přístupný ze silnice III/29915 Dvůr Králové n/L – Žireč, Jaroměř. Jedná se o rozšíření výrobní
kapacity a sortimentu v nových objektech. Dle platného územního plánu města Dvůr Králové
n/L je území navrhované výstavby zařazeno jako „Plochy pro průmyslové výroby a sklady“.
Realizace hodnoceného záměru je další etapou výstavby v této lokalitě. S tímto rozšířením
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závodu bylo již uvažováno při realizaci I etapy a s tímto záměrem byly v I. etapě navrhovány i
dimenze přípojek jednotlivých inženýrských sítí a celkové dispoziční a architektonické řešení.
Nová výrobní linka umístěná v SO 50 bude sloužit k produkci syntetických travnatých povrchů,
které lze používat pro různé sportovní účely nebo pro aplikace v interiérech či krajině. Tento
syntetický neboli umělý trávník se skládá ze spodní podkladové vrstvy, kterou je tkanina a
netkaná textilie a z vrchní části, tzv. vlasu, imitující stébla trávy. Vrchní část může být ve formě
upravené fibrilované pásky nebo monofilamentu.
Trávník se bude vyrábět v pásech o maximální šíři 5 000 mm (obvyklá šíře se předpokládá 4 m)
a ve finální technologické operaci je rolován na dutinku. Pro různé účely užití je upravena výška
a hustota „travnatého“ povrchu. Průměrná hmotnost 1 m² trávníku je 2.500 g, průměrné
materiálové složení hotového trávníku na 1 m²:
Ø 1.250 g vlas (stébla) - monofilament nebo fibrilovaná páska
Ø
250 g primární podkladová textilie – tkanina pojená s netkanou textilií
Ø 1.000 g rubový zátěr (styren akrylátový latex)
Maximální roční výroba je 4 800 000 m², tedy 1 200 000 běžných metrů, což představuje cca 12
000 tun hotového zboží, syntetického trávníku.
Provoz na výrobním zařízení bude nepřetržitý, čtyřsměnný, roční FPD je uvažován ve výši 7860
hodin.
Základní surovinou pro výrobu fibrilované pásky a monofilamentu jsou polyolefiny. V rámci
navrhované technologie bude používán PE (polyetylen). Podkladové textilie (duplex tkanina a
netkaná textilie), budou do závodu dodávány z jiného výrobního závodu JUTA a.s. Vzájemné
pojení materiálů je prováděno latexem, který je nanášen na spodní (rubovou) část syntetického
trávníku.
Podrobnější popis technologie jakož i jednotlivých stavebních objektů je uveden v úvodní části
předkládaného oznámení.
Se záměrem jsou spojeny následující nároky na plochy:
Tab.: Stávající bilance ročního množství srážkových vod
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
14 317
11 371
25 688

3

Koeficient odtoku
0,9
0,7

Qr [m /rok]
8 375
5 174
13 549

Tab: Stávající bilance odtokových poměrů
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
14 317
11 371
25 688

Koeficient odtoku
0,9
0,7

3

Q (l/s)
193,28
119,40
312,68

Q [m /15min]
174,0
107,5
281,5

Tab: Očekávaná bilance ročního množství srážkových vod
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
22 701
21 376
44 077

Koeficient odtoku
0,9
0,7

3

Qr [m /rok]
13 280
9 726
23 006

Tab: Očekávaná bilance odtokových poměrů
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
22 701
21 376
44 077

Koeficient odtoku
0,9
0,7

Q (l/s)
306,46
224,45
530,91

3

Q [m /15min]
275,8
202,0
477,8

Stávající koncepce nakládání s odpadními vodami bude zachována. Jak kapacita BČOV, tak i
dimenze kanalizačních sítí jsou postačující pro realizaci hodnoceného záměru. Rovněž tak se
nepředpokládají žádné zásahy nebo úpravy do výústního objektu do Labe. Velikost
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zastavěných a zpevněných ploch se oproti stávajícímu stavu změní, vzhledem k charakteru
odvádění dešťových vod a dimenzím kanalizačních sítí lze vliv na charakter odvodnění oblasti
označit za malý a málo významný. Zastavěním dalšího prostoru v uvedené lokalitě dojde k
určitému snížení infiltrace srážkových vod v území a ke změně hydrologických charakteristik
zrychlením odtoku srážkových vod, protože stavba bude realizována na stávajících
nezpevněných
plochách. Vzhledem k charakteru lokality a nově vznikajícím objemům
dešťových vod lze vliv označit za malý a málo významný.
Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat zejména v etapě
výstavby, minimálně v etapě vlastního provozu. V této souvislosti jsou v oznámení formulována
odpovídající doporučení pro další projektovou přípravu záměru a pro etapu výstavby.
Z hlediska vlivů na obyvatelstvo bylo vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů posouzeno
akustickou a rozptylovou studií.
Pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na akustickou situaci v území byla vypracována
akustická studie, posuzující akustickou situaci v lokalitě v souvislosti s provozem nových
stacionárních zdrojů hluku. Posouzení akustické zátěže bylo řešeno v následujících variantách:
Varianta 1 - Počáteční akustická situace (PAS): Tato varianta vyhodnocuje počáteční
akustickou situaci v zájmovém území
Varianta 2: Tato varianta vyhodnocuje akustickou situaci v zájmovém území po realizaci II.
etapy záměru
Varianta 3: Tato varianta vyhodnocuje konečnou akustickou situaci v zájmovém území po
realizaci navrhovaného rozšíření závodu.
Varianta 4: Tato varianta vyhodnocuje konečnou akustickou situaci v zájmovém území při
návrhu technických nebo organizačních opatření na zdrojích hluku tak, aby bylo možno plnit
hygienický limit ve vztahu k nejbližšímu objektu obytné zástavby.
Stávající i očekávaný stav akustické situace dle jednotlivých řešených variant byl v území
řešen ve 1 výpočtové oblasti celkem pro výpočtové body, jejichž situování je patrné
z předcházející části předkládaného oznámení.
Ze závěrů akustické studie vyplývají následující skutečnosti:
ü

při zohlednění provozu všech uvažovaných zdrojů hluku (při zadaných uvažovaných akustických parametrech
jednotlivých zdrojů hluku) nelze při zohlednění chyby výpočtu dané výpočtovým programem HLUK+, verze 7.16
vyloučit překročení hygienického limitu hluku 40 dB pro noční dobu u nejbližších objektů obytné zástavby

ü

z výpočtů akustické studie je dále patrné, že u výpočtového bodu č.1 jsou překročeny hygienické limity jak pro
denní, tak pro noční dobu ve vztahu k dopravě na komunikačním systému; vyvolaná doprava na komunikačním
systému v souvislosti s posuzovaným záměrem představuje 0,3 dB, což je vzhledem k chybě terénních měření
neprůkazné navýšení hladin akustického tlaku

ü

Na základě uvedených skutečností byl proveden rozbor jednotlivých zdrojů hluku s cílem optimalizovat
akustické parametry vybraných zdrojů hluku takovým způsobem, který by garantoval (při uvažovaných emisních
hlukových parametrech ostatních zdrojů hluku) plnění hygienického limitu pro noční dobu

ü

na základě simulačními výpočty zjištěných skutečností jsou pro další projektovou přípravu formulována
doporučení, která jsou komentována v příslušné pasáži předkládaného oznámení

Předmětem vyhodnocení rozptylové studie byly příspěvky posuzovaného záměru k imisní
zátěži. Výpočet znečištění byl řešen pro NO2, PM10 a benzen jako charakteristické polutanty
z energetických a technologických zdrojů a z dopravy. Výpočet imisní zátěže byl řešen ve
variantě stávající a výhledový stav. Výpočet byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku
100 m, která představuje celkem 121 výpočtových bodů. Výpočet byl dále rozšířen o 2
výpočtové body 201 – 202 představující nejbližší obytnou zástavbu ve vztahu k uvažovanému
záměru.
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Vyhodnocení příspěvků suspendovaných částic PM10 k imisní zátěži zájmového území
Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního
aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom 50µg.m-3,
(s možností překročení této koncentrace 35 krát za rok).
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje
překračování ročního imisního limitu, epizodně dochází překračování 24 hodinových
koncentrací pro frakci PM10.
Ve variantě 1 vnáší záměr do území imisní příspěvky suspendovaných částic PM10 v ročních
koncentracích do 0.095 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,074 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Ve vztahu k příspěvkům ve variantě 1 k ročnímu aritmetickému průměru PM10 lze vliv
posuzovaného záměru označit jako malý a nevýznamný.
Posuzovaný záměr ve variantě 2, tedy v rámci celkových příspěvků, bude vnášet do území
imisní příspěvky suspendovaných částic PM10 v ročních koncentracích do 0,130 µg.m-3 ve
výpočtové síti a do 0,108 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Z výsledků výpočtů je patrné, že realizace záměru se z hlediska imisní zátěže v porovnání se
stávajícím stavem výrazněji neprojeví na změně imisní zátěže v zájmovém území ve vztahu
k příspěvkům k ročnímu aritmetickému průměru.
Pokud provedeme vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži pro suspendované částice PM10
z hlediska aritmetického průměru za 24 hodin ve variantě 1, potom se tento příspěvek pohybuje
do 1,126 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,382 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Pokud provedeme vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži pro suspendované částice PM10
z hlediska aritmetického průměru za 24 hodin ve variantě 2, potom se tento příspěvek pohybuje
do 2,527 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 1,412 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Také z hlediska příspěvků k imisní zátěži ve vztahu k aritmetickému průměru za 24 hodin lze
vyvodit, že v porovnání se stávajícím stavem se nový příspěvek na imisní zátěži výrazněji
neprojeví a vypočtené příspěvky lze považovat za malé a málo významné.
Příspěvky k imisní zátěži NO2
Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr ve
vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru.
Nejbližší stanice AIM nesignalizují překračování imisních limitů.
Ve variantě 1 vnáší záměr do území imisní příspěvky NO2 v ročních koncentracích do 0.639
µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,501 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Ve vztahu k
příspěvkům ve variantě 1 k ročnímu aritmetickému průměru NO2 lze vliv posuzovaného záměru
označit jako malý a nevýznamný.
Posuzovaný záměr ve variantě 2, tedy v rámci celkových příspěvků, bude vnášet do území
imisní příspěvky NO2 v ročních koncentracích do 0,876 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,729
µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Z výsledků výpočtů je patrné, že realizace záměru se z hlediska imisní zátěže v porovnání se
stávajícím stavem výrazněji neprojeví na změně imisní zátěže v zájmovém území ve vztahu
k ročnímu aritmetickému průměru NO2.
Pokud provedeme vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži NO2 z hlediska aritmetického průměru
za 1 hodinu ve variantě 1, potom se tento příspěvek pohybuje do 7,599 µg.m-3 ve výpočtové síti
a do 2,576 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
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Pokud provedeme vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži pro NO2 z hlediska aritmetického
průměru za 1 hodinu ve variantě 2, potom se tento příspěvek pohybuje do 17,054 µg.m-3 ve
výpočtové síti a do 9,354 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Z výsledků výpočtů je patrné, že realizace záměru se z hlediska imisní zátěže v porovnání se
stávajícím částečně projeví na změně imisní zátěže v zájmovém území ve vztahu
k hodinovému aritmetickému průměru NO2, avšak vypočtené příspěvky v jednotkách µg.m-3 lze
označit i ve vztahu k celkové zátěži území za akceptovatelné.
Příspěvky k imisní zátěži benzenu – etapa výstavby a etapa provozu
Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu pro
roční aritmetický průměr benzenu 5 µg.m-3. Také u této škodliviny stanice AIM nesignalizují
překračování imisního limitu, i když z hlediska vzdálenosti nelze toto pozadí považovat za
průkazné, lze však s jistotou předpokládat, že v zájmovém území je toto pozadí významněji
nižší než uvádí nejbližší stanice AIM č.396 a č.1503.
Příspěvky k imisní zátěži benzenu se v obou řešených variantách pohybují hluboce pod
hodnotou imisního limitu (varianta 1 – do 0,020 µg.m-3, varianta 2 – do 0,024 µg.m-3) a tudíž je
patrné, že imisní limit v souvislosti s posuzovaným záměrem nebude překročen a vypočtené
příspěvky lze považovat za malé a málo významné.
Vlivy na ostatní složky ŽP
Dle dříve uvedených údajů si realizace záměru vyžádá celkový zábor ZPF ve výši 18389 m2.
Specifikace pozemků, resp. jejich částí bude podrobně doložena v žádosti o vynětí ze ZPF. Dle
výpisu z katastru nemovitostí jsou téměř veškeré výše uvedené pozemky ZPF zařazeny pod
BPEJ 54 400, tj. ve II třídě ochrany. Pouze pozemky katastrálních čísel 52 a 53/1 (situované
mimo plochu výstavby) jsou v BPEJ 54199, tj v V třídě ochrany.
Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených pro plnění funkce lesa. Poloha záměru nezasahuje
žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění. Není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45
a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle §
45a nebo vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona. Záměr se nenachází
v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně chráněném území
podle horního zákona. Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle § 37 zákona
číslo 114/1992 Sb. v platném znění nejsou polohou záměru dotčena, záměr se nenachází ani v
ochranném pásmu lesních porostů dle §14 zákona číslo 289/1995 Sb. v platném znění (obojí
50 m „ze zákona“). Zájmové území záměru není registrovaným VKP podle § 6 zák. č. 114/1992
Sb., v platném znění, ani s žádným takovým prvkem není v kontaktu. Záměr se nenachází
v územním kontaktu s obecně chráněnými přírodními prvky charakteru VKP nebo skladebných
prvků ÚSES. Záměr se nachází v CHOPAV Východočeská křída.
Z hlediska vyhodnocení vlivů na faunu, floru a ekosystémy vyplývá, že záměr nepředstavuje
žádný významnější vliv na uvedené přírodní složky ekosystémů. Záměr znamená určité další
ovlivnění krajinného rázu, které je navrženo eliminovat zejména projektem ozelenění po obvodu
závodu.
Vlivy na ostatní složky životního prostředí lze označit za malé a nevýznamné.
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H. PŘÍLOHY
1)
2)
3)
4)

Vyjádření o souladu stavby s územním plánem a vyjádření k NATURA
Dispozice záměru
Protokoly o měření hluku
Protokol o měření vibrací, protokol o hodnocení vibrací v chráněných vnitřních
prostorech staveb
5) Bezpečnostní listy

zpracovatel oznámení:
RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
ECO-ENVI-CONSULT
Sladkovského 111
506 01 Jičín
IČO: 42921082
DIČ: CZ-6002271825
tel.: 603483099
466260219
493523256
fax: 466260219
e-mail: tomas.bajer@wo.cz

Dubinská 720
530 12 Pardubice

Spolupráce:
Ing. Zdeněk Obršál
Ing. Martin Šára
RNDr. Vladimír Faltys

Datum zpracování oznámení:

30.12. 2006

Podpis zpracovatele oznámení:
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