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 ÚVOD 

V září 2016 předložil oznamovatel příslušnému úřadu oznámení záměru Změna využívání 

stavby: výrobní hala pletárny na výrobu bublinkové fólie z granulátu. Zjišťovací řízení 

provedlo Ministerstvo životního prostředí, OVSS VI v Hradci Králové. Závěr zjišťovacího 

řízení byl vydán dne 5.11.2016 pod č.j. 1586-1/550/15-Ko, 64658/ENV/15 a konstatoval, 

že záměr bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění (dále jen zákon) a 

dokumentaci podle přílohy č. 4 zákona je třeba dopracovat především s důrazem na 

následující oblasti: 

Oblast ochrany veřejného zdraví 

Oblast ochrany ovzduší 

Dokumentace vychází ze zpracovaného oznámení záměru, které bylo předmětem 

zjišťovacího řízení, a byla zpracována Dr. Ing. Jiřím Markem (osvědčení odborné 

způsobilosti MŽP č.j. 42827/ENV/07 ze dne 9.7.2007, prodlouženo rozhodnutím č.j. 

99249/ENV/11 ze dne 10.1.2012). Rozptylová studie byla zpracována Ing. Janou Kočovou 

(autorizace Ministerstva životního prostředí č.j. 3815RS/820/09/KS ze dne 23.11.2009), 

pachová studie Ing. Petrou Auterskou (autorizace Ministerstva životního prostředí č.j. 

370a/820/09 75328/ENV/10 ze dne 17.2.2009) a hodnocení vlivů na veřejné zdraví RNDr. 

Irenou Dvořákovou (osvědčení MZ ČR o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů 

na veřejné zdraví č. 1/2012).  

Protože posuzování vlivu záměru na životní prostředí je součástí uvedení záměru, který byl 

již provozován, do souladu s právními předpisy, byly pro vstup do dílčích studií použity 

výsledky měření při plném provozu všech strojů v lednu 2016. Měření emisí a škodlivin 

v pracovním prostředí byla provedena firmou Bioanalytika CZ s.r.o. (laboratoř 

autorizovaná k měření emisí rozhodnutím MŽP č.j. 410/780/11/Hl a zkušební laboratoř č. 

1012 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005) a měření pachových látek 

byla provedena firmou ODOUR s.r.o. (zkušební laboratoř č. 1502 akreditovaná ČIA podle 

ČSN EN ISO/IEC 17025:2005). 

V rámci zjišťovacího řízení obdržel příslušný úřad vyjádření od následujících subjektů: 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové  

MŽP, odbor ochrany ovzduší  

Krajský úřad Pardubického kraje  

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích  

Městský úřad Chrudim  

Město Chrast  

Ing. Iva Komínková a Ing. Ladislav Komínek  

Michal Voráč, DiS. 



Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 

Změna využívání stavby: výrobní hala pletárny na výrobu bublinkové fólie z granulátu 

str. 9 (celkem 121) 

 

V dalším textu jsou tučným písmem označeny subjekty, které podávaly připomínky 

v rámci zjišťovacího řízení, kurzívou je označeno znění těchto připomínek a jejich 

vypořádání obyčejným písmem. 

 

Česká inspekce životního prostředí (dále ČIŽP)  

ČIŽP na základě stanoviska oddělení ochrany ovzduší a s ohledem na všechny skutečnosti 

zjištěné v této provozovně při kontrolní činnosti (výroba bublinkové fólie bez povolení 

krajského úřadu, nevedení provozní evidence) požaduje, aby bylo provedeno posouzení 

vlivu předloženého záměru na životní prostředí. 

Na základě kontroly ČIŽP provozovatel podniká kroky k uvedení situace do právního 

stavu. Předpokladem pro zahájení dalších řízení včetně povolení provozu zdroje znečištění 

ovzduší je posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. 

v platném znění, jehož součástí je zpracování této dokumentace. 

 

V předloženém oznámení není vypořádána technická podmínka provozu platná pro tento 

vyjmenovaný zdroj od 1. ledna 2016, která je uvedená v bodě 5.1.4. přílohy č. 8 vyhlášky č. 

415/2012 Sb., a podle které je provozovatel povinen za účelem předcházení emisím 

znečišťujících látek obtěžujících zápachem využívat opatření ke snižování emisí těchto 

látek, např. svedením emisí organických látek na jednotku termického spalování. 

Zpracovatel oznámení výše uvedenou technickou podmínku neřeší a ani jí nezmiňuje. 

Vzhledem k tomu, že ČIŽP již řešila podnět na obtěžování zápachem z této provozovny, je 

žádoucí, aby v tomto případě byla příslušná opatření ke snižování emisí pachových látek 

uplatněna. 

Podle názoru ČIŽP, oddělení ochrany ovzduší, se jedná o stacionární zdroj s možným 

významným vlivem na kvalitu ovzduší, který by měl být posouzen podle zákona č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. Z dokumentace by mělo být zřejmé, jakým způsobem bude 

snižování emisí pachových látek prováděno. 

Jak je uvedeno v textu výše i dále v dokumentaci, byly pro vstup do studií modelujících 

rozptyl znečišťujících látek v ovzduší (včetně pachových látek vyjádřených v evropských 

pachových jednotkách) použity výsledky měření při plném provozu všech strojů v lednu 

2016. Tato měření ani následné studie neprokázaly obtěžování obyvatelstva zápachem ani 

ohrožení veřejného zdraví. Provozovatel připouští, že v minulosti mohlo ojediněle 

docházet v souvislosti s najížděním technologie k nestandardním stavům (komentováno 

v textu dokumentace), které mohly být podnětem pro stížnosti na zápach v okolí haly. 

Jakékoli nestandardní stavy však byly následně eliminovány a provoz výroby bublinkové 

fólie stabilizován. Provozovatel se dotazoval na možnost aplikace termického spalování, 

které uvádí jako příklad příloha č. 8 vyhlášky č. 415/2012 Sb., nicméně tato technologie je 

vzhledem k nízkým koncentracím organických látek v ovzduší nevhodná. Vzhledem 



Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 

Změna využívání stavby: výrobní hala pletárny na výrobu bublinkové fólie z granulátu 

str. 10 (celkem 121) 

 

k výsledkům jmenovaných měření a studií dokumentace ani neřeší jiné možnosti snižování 

emisí pachových látek.  

 

MŽP, odbor ochrany ovzduší  

Považuje záměr za akceptovatelný a nepožaduje jeho další posuzování. 

 

Krajský úřad Pardubického kraje  

Upozorňuje na platnou legislativu. 

 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 

Po zhodnocení souladu předloženého oznámení s požadavky v oblasti ochrany veřejného 

zdraví KHS považuje rozsah oznámení za nedostatečný a požaduje záměr posoudit podle 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

KHS požaduje dopracovat kapitolu vliv stavby na ovzduší a obyvatelstvo dle odůvodnění a 

vypracovat studii posouzení vlivů na veřejné zdraví. Posouzení vlivů na veřejné zdraví 

bude zpracováno osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast 

posuzování vlivů na veřejné zdraví. 

Za účelem posouzení vlivu záměru na ovzduší byly zpracovány dílčí studie, pro něž byly 

využity výsledky měření při plném provozu všech strojů v lednu 2016. Hodnocení vlivů na 

veřejné zdraví bylo provedeno RNDr. Irenou Dvořákovou (osvědčení MZ ČR o odborné 

způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví č. 1/2012) 

 

V kapitole „Ovzduší" je opomenuto, že hlavním důvodem pro posouzení stavby podle 

zákona č. 100/2001 Sb., byly opakované stížnosti obyvatel v okolí posuzovaného areálu na 

občasný výskyt dráždivého zápachu. Někteří obyvatelé uvádějí i zdravotní obtíže. Proto 

KHS požaduje zpřesnění identifikace rizika. Již podklad pro zpracování rozptylové studie 

je problematický, neboť bylo použito měření škodlivin v pracovním prostředí a nikoliv 

měření škodlivin v odsávaném vzduchu nad extruzní hlavou. Není uvedeno zdůvodnění a 

postup, jak bylo dosaženo emisních dat. 

Původní rozptylová studie, která byla součástí oznámení, vycházela z měření škodlivin v 

pracovním prostředí a emisní tok byl stanoven na základě dvojnásobných koncentrací 

(měření pracovního prostředí v roce 2015 bylo prováděno pouze při provozu jednoho 

extrudéru) a uváděných výkonnostních charakteristik ventilátorů. Nová rozptylová studie 

vychází přímo z měřených dat o koncentraci znečišťujících látek na výduchu u ventilátorů 

včetně měření průtoku vzduchu. Situace, která byla měřena a kterou modeluje rozptylová 

studie, odpovídá provozu všech strojů (2 extrudéry, sáčkovačka a aglomerátor) 

v uspořádání tak, jak je popisuje předložená dokumentace. Provozovatel připouští, že 

v minulosti mohlo ojediněle docházet v souvislosti s najížděním technologie 



Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 

Změna využívání stavby: výrobní hala pletárny na výrobu bublinkové fólie z granulátu 

str. 11 (celkem 121) 

 

k nestandardním stavům (viz výše), které mohly být podnětem pro stížnosti na zápach 

v okolí haly. Jakékoli nestandardní stavy však byly následně eliminovány a provoz výroby 

bublinkové fólie stabilizován. 

 

Při měření škodlivin v pracovním prostředí byla identifikována směs aldehydů. Jelikož jde 

o látky, z nichž některé jsou silně páchnoucí a dráždivě již v nízkých koncentracích, je 

třeba se této problematice podrobně věnovat. V rozptylové studii je u undekanu, 

formaldehydu a acetaldehydu uveden čichový práh převzatý z dnes již nepoužitelných 

zdrojů. 

Zdroje pro čichové prahy byly revidovány. 

 

Především je třeba a to i pro veřejnost srozumitelně posoudit zdravotní rizika. Proto je 

stanoven ve výroku požadavek na preciznější identifikaci rizik a posouzení vlivů na veřejné 

zdraví osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování 

vlivů na veřejné zdraví. 

Výstupy rozptylové a pachové studie byly podkladem pro hodnocení vlivů na veřejné 

zdraví, které bylo provedeno RNDr. Irenou Dvořákovou (osvědčení MZ ČR o odborné 

způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví č. 1/2012). 

 

Městský úřad Chrudim  

Nepožaduje další posouzení záměru. 

 

Město Chrast  

Požaduje záměr dále posoudit. V dokumentaci vlivů záměru na ŽP musí být kladen zvýšený 

důraz na dodržení limitů pro hluk, emise, zápach, prach atp., tak, aby nedocházelo nad 

zákonem danou mez k narušování kvality bydlení v okolní zástavbě. 

Dokumentace požadavky Města Chrast ve svém textu zapracovává.  

 

Ing. Iva Komínková a Ing. Ladislav Komínek 

K bodu B1.2: Kapacita (rozsah) záměru 

Dle zjištění České inspekce životního prostředí ze dne 8.4.2015, č.j. 

ČIŽP/45/000/1504924.002/15/KPZ provoz výroby bublinkové fólie již probíhá od přelomu 

roku 2012/2013. Probíhá nepřetržitý provoz. 

V době zpracování oznámení záměru byla výroba skutečně již provozována a to pouze 

s jedním extrudérem (uvedeno např. v kap. B.3.1 oznámení). Hodnocení vlivu záměru na 

životní prostředí je součástí uvedení provozu do souladu s právními předpisy a popisuje 

plánovaný stav (v době zpracování oznámení byl plánovaný stav 2 extrudéry). Na přelomu 
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roku 2015/2016 byl druhý extrudér dočasně zprovozněn. V souvislosti s tím byla 

provedena změna vnitřního uspořádání haly a s tím byla i zredukována ventilace na dva 

ventilátory přímo v prostoru umístění strojů. Následně byla v lednu roku 2016 provedena 

měření, která jsou podkladem pro modelování rozptylu znečišťujících látek a zápachu a 

hodnocení veřejného zdraví. Měření, o něž se tedy opírá tato dokumentace, již tedy 

odpovídá plánovanému stavu, pro nějž je hodnocení vlivu záměru na životní prostředí 

prováděno. 

 

K bodu B1.4:Charakter záměru, provozní informace a možnost kumulace s jinými vlivy 

Maximální výkon 2 extrudátorů při nepřetržitém provozu je vyšší než 600t/rok, může být až 

2násobný. Dle zjištění České inspekce životního prostředí ze dne 8.4.2015, č.j. 

ČIŽP/45/000/1504924.002/15/KPZ probíhá nepřetržitý provoz. 

Provozovatel při stanovení produkce bublinkové fólie vycházel z maximální produkce 

odvozené od výroby bublinkové fólie vyšší tloušťky pro náročné provozy. Běžně 

vyráběnou fólií je však ekonomická varianta o tloušťce pod 50 µm. Na základě připomínek 

v rámci zjišťovacího řízení dokumentace počítá s maximální produkcí, kterou uvádí 

dokumentace k extrudérům, tj. 70 kg fólie za hodinu. Plánovaný provoz je nyní třísměnný 

po dobu 240 dnů v roce, odtud tedy 800 t/rok (počítá se přitom cca s 46 hodinami 

vynucených provozních přestávek na údržbu). Této maximální kapacitě odpovídají i 

dopravní nároky, s nimiž dokumentace počítá. Reálná kapacita výroby se očekává 

maximálně na úrovni 500 – 600 t/rok a to z toho důvodu, že s tlakem na úsporu materiálu a 

nižší ceny fólií tvoří 95% poptávek ekonomická varianta fólie. Výpočty, které jsou součástí 

dokumentace, jsou tedy provedeny na straně bezpečnosti. Druhá část připomínky je 

vypořádána výše. 

 

K bodu B1.7: Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Výroba bublinkové folie zahájena dle zjištění České inspekce životního prostředí ze dne 

8.4.2015, č.j. Č1ŽP/45/000/1504924.002/15/KPZ od přelomu roku 2012/2013. 

Připomínka byla vypořádána výše. 

 

K bodu B2.4: Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Nevhodný vjezd do areálu výroby od ulice Tyršova - Tylova, kdy kamiony při nájezdu musí 

najíždět k samému okraji vozovky, kde hrozí poškození mělce vedené kanalizace a 

domovních přípojek kanalizace a plynu. 

Pro posouzení únosnosti konstrukce vozovky, tedy schopnosti konstrukce vozovky a 

podloží přenášet dopravní zatížení, by bylo třeba provést průzkum konstrukce i podložních 

vrstev. Zároveň by bylo třeba posoudit záležitost komplexně i s ohledem na ostatní 

dopravu do areálu i dopravu v Tylově ulici. Provozovatel se podle sčítání dopravy 
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provedeného v roce 2015 podílí na celkové nákladní dopravě do areálu pouze 15-20%, na 

osobní dopravě ještě menším podílem. 

 

K bodu B3.1: Ovzduší - Měření škodlivin 

Ze zprávy není jasné za jakých podmínek a při jakém výkonu bylo měření prováděno, zda 

byly v provozu všechny stroje. Studie uvádí 3 typy strojů, které mohou být zdrojem 

škodlivin 

■ Extrudátor bublinkové folie BF 1200 

■ Aglomerátor HQ-300L 

■ Stroj na výrobu přířezů a bublinkových sáčků 

Ze zprávy vyplývá, že bylo provedeno jen vnitřní měření a nebylo provedeno vnější měření 

u ústí ventilace 

Rozptylová studie, která byla součástí oznámení, vycházela z měření škodlivin v 

pracovním prostředí a emisní tok byl stanoven na základě dvojnásobných koncentrací 

(měření pracovního prostředí v roce 2015 bylo prováděno pouze při provozu jednoho 

extrudéru) a uváděných výkonnostních charakteristik ventilátorů. Nová rozptylová studie 

vychází přímo z měřených dat o koncentraci znečišťujících látek na výduchu u ventilátorů 

včetně měření průtoku vzduchu. Situace, která byla měřena a kterou modeluje rozptylová 

studie, odpovídá provozu všech strojů (2 extrudéry, stroj na výrobu přířezů a bublinkových 

sáčků a aglomerátor) v uspořádání tak, jak je popisuje předložená dokumentace.  

 

K bodu D1.9: Vliv na hmotný majetek a kulturní památky 

Výroba dle zjištění České inspekce životního prostředí ze dne 8.4.2015, č.j. 

ČIŽP/45/000/1504924.002/15/KPZ probíhá od přelomu roku 2012/2013. Dle našeho 

názoru a téměř tříletých zkušeností má dopad na pohodu bydlení nepravidelným silným 

zápachem škvařeného plastu zvláště v nočních hodinách, který obtěžuje široké okolí 

Dne 13. 1. 2016 bylo provedeno opakované měření škodlivin produkovaných při výrobě 

bublinkové folie. Toto měření probíhalo při provozu všech strojů současně, tedy dvou 

extrudérů, aglomerátoru a stroje na výrobu přířezů a sáčků, při uzavření všech oken a 

dveří. Měřeny byly škodliviny v pracovním prostředí uvnitř výrobní haly a emise 

znečišťujících látek na výstupu ze dvou ventilátorů vedených na jižní stěně objektu 

výrobní haly. Podle tvrzení provozovatele běžná výroba neprobíhá při současném chodu 

všech těchto zařízení. Současně byly před koncem měření, kdy byly koncentrace škodlivin 

včetně pachových látek v hale vzhledem k uzavření oken a dveří nejintenzivnější, přímo 

z výduchů (v místě ventilátorů) odebrány vzorky akreditovanou a autorizovanou laboratoří 

pro analýzu pachových látek. Z výsledků analýzy provedené metodou dynamické 

olfaktometrie, na niž navazovalo zpracování rozptylové studie pachových látek a 

hodnocení analýzy rizik (HIA) vyplývá, že uvolněné pachové látky nejsou zdrojem 

zápachu v obytné zástavbě, jelikož překračují čichový práh pouze ve vzdálenosti do 5 m od 
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výrobny. Současně nepředstavují tyto znečišťující látky ve vyskytujících se koncentracích 

zdravotní riziko pro obyvatele. 

Provozovatel připouští, že v minulosti mohlo ojediněle docházet v souvislosti s najížděním 

technologie k nestandardním stavům (komentováno v textu dokumentace), které mohly být 

podnětem pro stížnosti na zápach v okolí haly. Jakékoli nestandardní stavy však byly 

následně eliminovány a provoz výroby bublinkové fólie stabilizován. Aby k nestandardním 

stavům nedocházelo, dokumentace formuluje pro provoz záměru opatření pro prevenci a 

vyloučení nepříznivých vlivů.  

 

K bodu G.3: Lokalita záměru 

Nejedná se o klasickou průmyslovou zónu. 

Lokalita záměru sousedí ze všech stran s obytnými zónami, kdy v bezprostřední blízkosti 

jsou rodinné domy 

Objekty jsou od místa záměru odděleny zelení jen od přelomu duben/květen - říjen/listopad 

- tj. polovina roku 

Výrobní hala se nachází podle stanoviska MěÚ Chrast ze dne 2.7.2015 i podle stanoviska 

z 6.4.2016 v zóně PS 4 vymezené územním plánem pro umístění výroby a služeb 

(převážně těch, které nejsou přípustná v jiných územích) a funkční využití dominantní je 

pro zařízení výroby služeb všeho druhu, sklady, skladovací plochy a veřejné provozy. 

Z hlediska využití je tedy tato plocha využívána v souladu s územním plánem. 

Druhovou skladbu dřevin oddělujících výrobní areál od okolní obytné zástavby je možné 

doplnit o výsadbu vhodných stálezelených druhů (především jehličnanů). Toto bylo 

v dokumentaci uvedeno do opatření pro prevenci a vyloučení nepříznivých vlivů. 

 

K bodu G4: Vliv na zdraví a životní prostředí 

Záměr má již nyní vliv na pohodu bydlení, kdy například zvýšený zápach škvařeného plastu 

ze dnů: 3.2.2015,12.2.2015,13.2.2015, 21.2.2015, 24.2.2015 a 26.2.2015 byl podnětem k 

prošetření znečišťování ovzduší, vypouštění znečisťujících látek do ovzduší, obtěžování 

zápachem , který podepsalo 39 občanů bydlících v přilehlých nemovitostech, a které šetřila 

České inspekce životního prostředí dne 8.4.2015, č.j. ČIŽP/45/000/1504924.002/15/KPZ. 

Přítomnost nepravidelně se objevujícího silného zápachu škvařeného plastu zvláště 

v nočních hodinách nesouvisí s běžnou výrobou při dodržení teplot zpracování plastu 

daných bezpečnostním listem suroviny. Při výrobě bublinkové fólie je používána kvalitní 

surovina, při zpracování plastu jsou dodržovány vhodné teploty a probíhá pravidelná 

údržba strojů a zařízení i jejich správná obsluha tak, aby bylo zamezeno produkci 

škodlivin.  

Výroba bublinkové folie stejně jako i jiné plastové výroby jsou běžně provázeny produkcí 

mírného zápachu typického pro roztavený polyethylen. Ten je převážně způsoben vznikem 

velmi malých množství těkavých uhlíkatých látek např. ze skupiny karbonylových 
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sloučenin (převážně aldehydů), které jsou vnímány při překročení čichového prahu velmi 

intenzivně. Citlivost jednotlivců ke vnímání zápachu je různá a současně se také snižuje při 

dlouhodobém pobytu osob v exponovaném prostředí.  

Šíření a rozptyl pachových látek v okolí provozovny souvisí také s okamžitými 

rozptylovými podmínkami - s teplotou, tlakem, vlhkostí vzduchu a směrem proudění větru. 

Zápach se tedy šíří za různých klimatických podmínek různými směry a dosahuje různých 

vzdáleností. Pro vyloučení pochybností bylo provedeno měření emisí při maximální 

produkci a následně byl modelován rozptyl pachových látek. Pachová studie vyloučila 

obtěžování obyvatelstva zápachem. Pro trvalé zajištění podmínek výroby, které byly 

nastaveny při měření, byla formulována opatření pro prevenci a vyloučení nepříznivých 

vlivů, mezi nimiž je např. dodržení teploty tavení LDPE, aby nedocházelo k uváděnému 

„škvaření plastu“. 

 

K příloze č. 3 bod 3.2: Rozptylová studie - Údaje o nových zdrojích 

Není zřejmé, zda při měření byly v provozu všechny 3 stroje: extrudátor bublinkové folie 

BF 1200, aglomerátor HQ-300L a stroj na výrobu přířezů a bublinkových sáčků A za 

jakého výkonu bylo měření prováděno 

Česká inspekce životního prostředí ze dne 8.4.2015, č.j. ČIŽP/45/000/1504924.002/15/KP 

ve své zprávě uvádí: 

„Od 1. ledna 2016 platí technická podmínka provozu: Za účelem předcházení emisím 

znečisťujících látek obtěžujících zápachem využívat opatření ke snižování emisí těchto 

látek - například svedením emisí organických látek na jednotku termického spalování". 

Toto řešení by bylo rozhodně vhodnější a účinnější, než instalace dalšího ventilátoru a 

vyvedení emisí mimo provozní prostory do obytné zástavby 

Měření škodlivin v pracovním prostředí v roce 2015 bylo prováděno v bezprostřední 

blízkosti jediného pracujícího extrudéru. Veškerá měření, která byla provedena pro účely 

zpracování této dokumentace, byla provedena při současném provozu všech strojů. 

Instalace termického spalování na výstup odtahu vzduchu z haly není pro tak nízké 

koncentrace organických látek, jaké byly naměřeny, vhodnou technologií. 

 

Michal Voráč, DiS 

Dokumentace je zbytečně objemná. Její objem nekoresponduje s množstvím a kvalitou 

potřebných informací. Některé informace i části textu se v dokumentaci nesmyslně opakují, 

což ji činí nepřehlednou a složitou. Některé statě jsou v rámci celého procesu naprosto 

irelevantní. Naopak některá důležitá fakta v materiálu zcela chybí. 

Dokumentace klade podstatně větší důraz na efektnost (grafická úprava, množství 

tabulkových a barevných příloh), než na kvalitní a komplexní posouzení dotčeného území z 

hlediska vlivu na životní prostředí a obyvatele žijících nejen v blízkém okolí dotčeného 

území. 
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Některá tvrzení a závěry v dokumentaci jsou účelová a záměrně bagatelizují nebo zamlčují 

vlivy současného provozu i záměru na životní prostředí a obyvatele žijící v okolí dotčeného 

území. 

Závěry dokumentace vycházejí z řady neúplných, mylných v ostatních případech 

přinejmenším sporných předpokladů. Zpracovatel by měl materiál zcela zásadním 

způsobem přepracovat, aby dokumentace byla seriózním podkladem. 

V srpnu roku 2015 bylo zpracováno oznámení podle §6 zákona č. 100/2001 Sb., nikoli 

dokumentace podle §8 zákona č. 100/2001 Sb. Ta je předmětem podání až nyní. Oznámení 

bylo zpracováno standardním způsobem, členění a jednotlivé kapitoly jsou podle přílohy č. 

3 zákona č. 100/2001 Sb. a způsob zpracování (grafická úprava, tabulky a přílohy) 

vycházejí ze zkušeností zpracovatele a  požadavků dotčených správních úřadů. Současně 

zpracovatel vycházel z podkladů a informací, které získal od provozovatele výrobního 

zařízení. Jedním z cílů zjišťovacího řízení je upřesnění informací, které je vhodné uvést do 

dokumentace. 

 

ad B.1.2 Kapacita (rozsah) záměru 

V kapitole je uvedeno že: "Hlavni část výroby bude probíhat na dvou extrudérech produkujících 

bublinkovou fólii, která může být dále upravována svařováním na sáčky nebo kapsy." 

Je třeba uvést, že výroba na jednom extrudéru již probíhá. Stejně tak je folie v některých 

případech dále upravována svařováním na sáčky nebo kapsy. Slovo "může" je vzhledem k 

povaze dokumentu a dále uvedenému použito nevhodně. Bude i nadále upravována 

svařováním na sáčky nebo kapsy nebo nebude? Rozsah záměru není v tomto bodě vlastně 

nijak charakterizován. Je pochopitelně nutné uvést jaká část bublinkové folie je v celém 

procesu dále upravována svařováním na sáčky nebo kapsy. Veškeré další uvedené závěry 

jsou diskutabilní a hypotetické, jestliže není od počátku uvažováno se skutečným rozsahem 

záměru. Další podklady musí být v každém případě nepřesné a závěry zkreslené, jestliže 

vycházejí ze špatně definovaného rozsahu záměru, tedy zcela neodpovídají skutečnosti. 

Možná je i úvaha, že veškerá folie bude dále upravována svařováním na sáčky nebo kapsy. 

V době zpracování oznámení záměru byla výroba skutečně již provozována a to pouze 

s jedním extrudérem (uvedeno např. v kap. B.3.1 oznámení). Hodnocení vlivu záměru na 

životní prostředí je součástí uvedení provozu do souladu s právními předpisy a popisuje 

plánovaný stav (v době zpracování oznámení byl plánovaný stav 2 extrudéry).  

Činnost zařízení na výrobu přířezů a sáčků vyplývá z konkrétních objednávek zákazníků. 

Pouze část vyrobené bublinkové folie je zpracována na přířezy nebo na sáčky. Větší 

množství je expedováno ve formě rolí bez dalšího zpracování. Lze tedy tvrdit, že 

„bublinková folie může být dále upravována svařováním na sáčky nebo kapsy.“ Teoreticky 

je možné upravit na sáčky nebo kapsy takové množství folie, jaké je dáno maximální 

kapacitou tohoto zařízení. 

Koncepce, která byla zvolena pro vypracování dokumentace, počítala s maximálním 

nasazením strojů (souběžný provoz veškerého strojního vybavení). Na přelomu roku 
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2015/2016 byl dočasně zprovozněn druhý extrudér. V souvislosti s tím byla provedena 

změna vnitřního uspořádání haly a s tím byla i zredukována ventilace na dva ventilátory 

přímo v prostoru umístění strojů. Následně byla v lednu roku 2016 provedena měření, 

která jsou podkladem pro modelování rozptylu znečišťujících látek a zápachu a hodnocení 

veřejného zdraví. Měření, o něž se tedy opírá tato dokumentace, již tedy odpovídá 

plánovanému stavu, pro nějž je hodnocení vlivu záměru na životní prostředí prováděno. 

V oznámení záměru provozovatel při stanovení produkce bublinkové fólie vycházel z 

maximální produkce odvozené od výroby bublinkové fólie vyšší tloušťky pro náročné 

provozy. Běžně vyráběnou fólií je však ekonomická varianta o tloušťce pod 50 µm. Na 

základě připomínek v rámci zjišťovacího řízení byla dokumentace upravena tak, aby 

počítala s maximální produkcí, kterou uvádí dokumentace k extrudérům, tj. 70 kg fólie za 

hodinu (z hlediska poptávky na trhu je provoz při maximální produkci nereálný, nicméně 

pro tuto maximální produkci bylo provedeno hodnocení vlivů záměru na životní prostředí). 

Plánovaný provoz je nyní třísměnný po dobu 240 dnů v roce, odtud tedy 800 t/rok (počítá 

se přitom cca s 46 hodinami vynucených provozních přestávek na údržbu v roce). Této 

maximální kapacitě odpovídají i dopravní nároky, s nimiž dokumentace počítá. Reálná 

kapacita výroby se očekává maximálně na úrovni 500 – 600 t/rok a to z toho důvodu, že 

s tlakem na úsporu materiálu a nižší ceny fólií tvoří 95% poptávek ekonomická varianta 

fólie. Výpočty, které jsou součástí dokumentace, jsou tedy provedeny na straně 

bezpečnosti.  

 

ad B.1.4 Charakter záměru, provozní informace a možnost kumulace s jinými záměry 

U vstupů do technologie nejsou uvedeny látky jako voda, barviva, změkčovadla, ftaláty, 

detergenty, aditiva, stabilizátory, antioxidanty apod. Jako vstup nejsou uvedeny ani 

odřezky folie, nepodělky z výroby, které se vrací do výroby, jak je uvedeno v jiné stati 

dokumentace. Tato tvrzení si vzájemně odporují. 

U výstupů z technologie nejsou jako produkty uvedeny žádné výrobky z bublinkové folie 

(sáčkv, kapsv). 

Základní surovinou je nízkohustotní polyetylen (LDPE- Bralen nebo Riblen). Další 

suroviny uváděné v připomínce se podle informace provozovatele nepoužívají. Nepodělky 

z výroby jsou zbytky folie, které jsou opět pouze nízkohustotním polyethylenem, stejně 

jako i z nich vyrobený regranulát. Nejde tedy o kvalitativně jinou surovinu. Voda je ve 

výrobě používána k chlazení, což bylo zmiňováno v kapitole B.2.2. oznámení. Přířezy a 

sáčky byly jako výstup z výroby v kapitole B.1.4. oznámení opomenuty. Jedná se nicméně 

stále o bublinkovou folii tvarově upravenou. 

 

Tvrzení, že objekt výrobní haly se nachází v průmyslovém areálu, je dosti nešťastná 

formulace. Objekt výrobní haly se nachází v zastavěném území obce uprostřed obytné 

zástavby/části určené k bydlení, nedaleko od centra města. Průmyslová zóna je v územním 

plánu vyčleněna na kraji obce mimo plochy zastavěné rodinnými domy. 
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Přestože se objekt nachází v zastavěném území obce uprostřed obytné zástavby, je podle 

platného územního plánu a podle stanoviska MěÚ Chrast ze dne 2. 7. 2015 a 6. 4. 2016 

umístěn v zóně PS 4 vymezené územním plánem pro umístění výroby a služeb (převážně 

těch, které nejsou přípustné v jiných územích) a funkční využití dominantní je pro zařízení 

výroby služeb všeho druhu, sklady, skladovací plochy a veřejné provozy. Z hlediska 

využití je tedy tato plocha využívána v souladu s územním plánem. 

 

Tvrzení, že v posuzovaném území nejsou uvažovány žádné jiné záměry, které by mohly 

spolu s uvažovaným záměrem způsobit výraznou nežádoucí kumulaci nepříznivých vlivů na 

obyvatelstvo nebo životní prostředí není ničím podloženo. V sousedství záměru je stávající 

firma KM PLUS spol. s.r.o. (IČO: 25961101). Tato firma se zabývá výrobou lepidel 

(disperzní univerzální lepidlo, kostní klih) tmelů (sklenářský, latexový, na zdivo, na dřevo 

apod.), pryskyřic (epoxidové pryskyřice, tvrdidla, laminovací soupravy, polyesterová 

pryskyřice, vč. iniciátoru), chemie (čpavková voda, kyselina sírová, hydroxid sodný, 

kyselina citrónová, kyselina chlorovodíková, perchloretylen, peroxid vodíku, vodní sklo), 

dalších chemických látek a přípravků (odrezovač, štěpařský vosk, čistič potrubí, šamotová 

hmota...), barev a nátěrových hmot (napouštěcí oleje, fermeže apod.). 

Při veřejném projednávání nového územního plánu, byla celá lokalita projektanty 

navržena do stabilizované plochy SM - plochy smíšené městské, zástupce firmy KM PLUS 

spol. s.r.o. podal námitku, že naopak v rámci projektu EU plánuje podstatné rozšíření 

výrobní činnosti. 

V Chrasti v současnosti probíhá projednávání činnost firmy JARO s.r.o., kdy objekt firmy 

byl zařazen na základě rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního 

prostředí a zemědělství, č.j.:KrÚ/l9615/2015/OŽPZ/KM ze dne 30.3.2015 do skupiny „B“ 

dle zákona č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. 

Rovněž nedaleká provozovna firmy AH-BOHEMIA s.r.o. (IČO: 28793986) rozšiřuje 

podstatným způsobem výrobu mající vliv na životní prostředí. 

Dále se zde nachází řada firem s negativním vlivem na životní prostředí a kvalitu bydlení. 

A samozřejmě již stávající provoz firmy Jasobal má v tuto chvíli (před realizací samotného 

záměru) negativní vliv na celou oblast (neustálé stížnosti občanů na obtěžování zápachem, 

hlukem, vypouštěním znečišťujících látek do ovzduší, zvýšenou dopravou). Vliv záměru je 

pak třeba fakticky posuzovat v kontextu celého území, kdy v tomto území zjevně dochází k 

synergii a akumulaci negativních vlivů s vlivy, které působí na životní prostředí a kvalitu 

bydlení v daném území. 

Podle informačního portálu MŽP (http://portal.cenia.cz) nebyly nalezeny na území obce 

Chrast žádné záměry podléhající zjišťovacímu řízení ani záměry podlimitní, které by byly 

registrovány. Většina obcí v ČR má na svém území registrované společnosti, které realizují 

různou výrobní činnost a přitom poskytují pracovní místa obyvatelům těchto obcí. Proto 

výrobní činnost neodmyslitelně k obcím patří. Je samozřejmě úlohou správních orgánů tuto 

činnost usměrňovat a dbát dodržování zákonů, aby byl rozvoj obcí udržitelný.  
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ad B.1.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant 

a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

Potřeba záměru vznikla na základě tlaku dotčených orgánů na firmu Jasobal na legalizaci 

dosud neschváleného provozu. Tento tlak byl vyvolán ze strany občanů Chrasti v důsledku 

jejich neustálého a stupňujícího se obtěžování provozem firmy Jasobal zápachem, hlukem 

a vypouštěním znečišťujících látek do ovzduší. 

V uvedeném textu: Výroba bude probíhat ve dvousměnném provozu 5 dni v týdnu v případě 

nárůstu objednávek však může probíhat i nepřetržitě v denní i noční době. Není jasně definováno 

zda bude výroba v noci probíhat a za jakých podmínek. Toto je opomenutí mající podstatný 

vliv na projednávání záměru. Většina mě známých stížnosti občanů na obtěžování 

zápachem, hlukem a vypouštěním znečišťujících látek do ovzduší se týkala právě nočního 

provozu, nebo provozu v brzkých ranních hodinách. Navíc v celé dokumentaci je stanovena 

doba provozu několikrát a to pokaždé jinak. 

Pro účely oznámení záměru předpokládal provozovatel dvousměnný provoz na dvou 

extrudérech v pětidenním pracovním cyklu (Po – Pá). Případné rozšíření výroby by bylo 

v takovém případě nutné posoudit jako změnu záměru podle §4 odst. 1, písm. c) zákona č. 

100/2001 Sb. Pro účely dokumentace se provozovatel rozhodl uvažovat do budoucna 

s třísměnným provozem v pětidenním pracovním cyklu (Po – Pá), což odpovídá cca 240 

dnům v roce. Výroba v nočních hodinách nemusí být při nízkém objemu objednávek 

realizována, přesto je s ní počítáno. Stejně tak nebude vždy probíhat výroba na všech 

strojích současně, ale pouze podle aktuální potřeby, ačkoli pro potřeby rozptylové studie a 

hodnocení zdravotních rizik byly podmínky takto nastaveny. 

 

ad B.1.6 Stručný popis technického a technologického řešení 

Stručný popis technického a technologického řešení je opravdu velmi stručný. 

Technologický postup chybí zcela. Taktéž provozní řád. U žádného ze strojů není uveden 

rok výroby. Nejedná se o stroje staré třeba 5 let a více, technologicky i morálně již 

zastaralé, kdy tyto stroje byly pro nevyhovující vlastnosti z provozu vyřazeny? Jedná se o 

stroje nové? Zejména nejsou vůbec uvedeny teploty v celém procesu za kterých probíhá 

výroba folie, přířezů, sáčků a především svařování folie, kdy tato teplota má vliv na 

degradaci materiálu a uvolňování škodlivých látek do ovzduší. Přičemž stroje by 

pochopitelně měly být vybaveny monitorovacím zařízením teplot a bezpečnostním 

zařízením, které neumožní limitních teplot dosáhnout. 

Je vůbec možné při správném technologickém postupu provádět svařování sáčku, řezání 

materiálu teplem a výrobu přířezů strojem ZB 1600 aby došlo k natavení bublinkové folie a 

tím ke vzniku spoje či odříznutí. aniž by došlo k natavení na teplotu, při niž dochází k 

teplotní degradaci materiálu a uvolňování nežádoucích látek do ovzduší ? Z logiky věci 

jasně vyplívá že nikoli! 

Jestliže popis v celé kapitole lze označit za velice stručný, popis stroje ZB 1600 je pak 

naprosto neuspokojující. 
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Pracovní funkce strojů a řadu technických parametrů majících vliv na správný provoz 

strojů lze na základě daného popisu pouze vzdáleně odvozovat. Přičemž tato stať by měla 

být naopak stěžejní a precizně zpracovanou. Tyto údaje slouží jako vstupní pro zpracování 

řady dalších měření, studií a vyhodnocení majících vliv celého záměru na zdraví lidí a 

životní prostředí. 

Na základě takto zjednodušeného popisu není možné provést objektivní posouzení vlivů a 

vypovídající hodnota veškerých měření je devalvována již od počátku. Jelikož tato část 

dokumentace má značný vliv na stanovení veškerých dalších metodik měření vlivů (emisí, 

hluku a pod), zpracovatel by měl materiál dopracovat, aby vznikl seriózní podklad pro 

stanovení správných metodik a tyto byly dále objektivně použitelné pro faktické posouzení 

vlivu. Veškeré závěry učiněné na základě neuvedeného podrobného popisu a 

technologického postupu jsou zkreslené, nevypovídající a pro další objektivní posouzení 

prakticky nepoužitelné. 

Popis má vliv na pracovní podmínky obsluhy. Dokumentace tyto neřeší.  

V názvu kapitoly je podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. uvedeno, že se jedná o 

stručný popis technického i technologického řešení, které obojí bylo v oznámení popsáno. 

Provozní řád není požadovanou přílohou k oznámení.  Podrobnější popis technického i 

technologického řešení, jakož i vliv teplot na technologický proces a uvolňování 

znečišťujících látek do ovzduší (včetně pachových látek) je řešen v dokumentaci, jejíž 

součástí je i rozptylová a pachová studie a hodnocení zdravotních rizik.  

Mimo jednoho extrudéru byly stroje pořízeny jako nové bezprostředně před zahájením 

výroby na přelomu roku 2012 a 2013 (dodavatel Industrial Machinery s.r.o.). Druhý 

identický extrudér byl pořízen jako nový v roce 2015. 

Teplota tání LDPE je podle tabelárních údajů 105 - 115
o
C. Teplotní režim strojních 

zařízení je popsán v kapitole B.1.6 dokumentace. Při teplotách roztaveného LDPE do 

200
o
C jsou emise z jeho zpracování nevýznamné [11]. Nad 200

o
C se zvyšuje podíl 

těkavých organických látek uvolňovaných při zpracování polyethylenu a s ním tedy i 

pachově aktivních oxidačních produktů [12]. Aby byly zajištěny po celou dobu podmínky, 

které byly nastaveny při měření škodlivin v pracovním prostředí, emisí a pachových látek 

v lednu 2016, je v dokumentaci jako opatření k prevenci formulován požadavek, aby 

teplota tavení polyetylenu nepřekračovala 200
o
C. Možnost tohoto teplotního nastavení byla 

projednána s provozovatelem. 

 

ad B.2.2 Voda 

Není uvedeno množství vody technologické, odpařené. Rovněž není řešeno, jakým 

způsobem je voda recyklována. 

Spotřeba technologické vody, včetně množství, které se v průběhu technologického 

procesu odpaří, je zahrnuta v celkové bilanci spotřeby vody a neovlivňuje významně 

životní prostředí ani zdraví obyvatel. Technologická voda se používá na chlazení 

extrudérů, kde je recyklována (uzavřený chladicí okruh), a v procesu výroby regranulátu 
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z odřezků fólie prostřednictvím aglomerátoru, kde dochází k její přeměně na vodní páru 

unikající do prostředí. Odpar vody z chladicího zařízení je minimální a je doplňován 

z rozvodu pitné vody přímo do zásobníku u každého stroje (IBC kontejner). Při plném 

provozu jednoho extrudéru je odpar vody 20 – 30 litrů za měsíc. Spotřeba vody 

v aglomerátoru je 500 litrů za měsíc. 

 

ad B.2.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Je uvedeno, že „vytápěni haly bude zajištěno zbytkovým teplem od extruderů". Jestliže je ve 

výrobě dosud využíván jeden extrudér, který zajistí optimální podmínky pracoviště obsluhy, 

dokumentace neřeší, jakým způsobem bude regulována teplota při využití dvou extrudérů. 

Dokumentace dále neřeší, zda v zimním období bude provoz nepřetržitý, aby bylo zajištěno 

vytápění, ani jakým způsobem bude naopak zajištěno chlazení v letním období. 

Dokumentace nepřihlíží k pracovním podmínkám obsluhy. 

Vytápění jak v zimních, tak i v letních měsících je realizováno (a předpokládá se i 

v budoucnosti) zbytkovým teplem od extrudérů, odvětrání haly se předpokládá nucenou 

ventilací přes ventilátory. Otázku teploty na pracovišti řeší nařízení vlády č. 178/2001 Sb. a 

zaměstnavatel je povinen se jimi řídit. 

 

ad B2.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Jestliže dokumentace předpokládá roční produkci 600 tun, znamená to přepravu 1200 tun 

(materiál+hotový výrobek) do nebo z objektu. V dokumentaci není uvedeno na základě 

jakých podkladů byla stanovena četnost 2 nákladních automobilů denně ani četnost 

osobních automobilů. Uvedenou četnost v nákladní dopravě si lze představit v případě 

dopravy materiálu, nikoliv však v případě odvozu neskladné a vzhledem k objemu lehké 

bublinkové folie. Z reakcí občanů v ulici Tylova vyplívá, že již v současnosti je frekvence 

nákladní dopravy do provozovny Jasobal vyšší, nehledě pak v případě realizace záměru. 

Emise a hluk z dopravy uvedené v dokumentaci vychází ze sporných vstupních údajů. 

Informace o frekvenci dopravy surovin a výrobků společnosti Jasobal s.r.o. i osobní 

dopravy zaměstnanců vychází ze zkušenosti provozovatele. Vjezd do areálu, v němž 

provozovna společnosti Jasobal s.r.o. sídlí je společný pro více firem, proto je možné, že 

občané ulice Tylova nerozlišují, která vozidla zajišťují dopravní obsluhu jednotlivých 

společností zde sídlících.  

Pro potřeby záměru koncipovaného na maximální kapacitu 800 t ročně bylo uvažováno 

s návozem suroviny max. prostřednictvím 3 kamionů/měsíc (tj. 0,1 kamionu denně) a 

odvozem hotových výrobků prostřednictvím 1 – 2 nákladních automobilů do 10 t denně 

(dle aktuálních objednávek). Z tohoto důvodu výpočet předpokládá celkovou dopravu 

vyvolanou záměrem 2 nákladních automobilů denně (viz kapitola D.1.1 dokumentace). 

Toto číslo je na straně bezpečnosti hodnocení vlivů záměru. Na základě dopravně 

inženýrského průzkumu provedeného v roce 2015 lze odhadovat, že provoz výroby 
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bublinkové fólie se podílí na celkové dopravě do areálu bývalého podniku Evona pouze 

15%.  

 

ad B.3.1 Ovzduší 

V dokumentaci není uvedena žádná metodika měření, postup apod. Není popsán charakter 

a rozměry pracovního prostředí. Vzhledem absenci zpracovaného technologického postupu 

se opět lze pouze domnívat v jakém pracovním režimu stroje bylo měření prováděno. Toto 

měření má pak malou vypovídající hodnotu. Z dokumentace není ani jasné, zda při měření 

nebyla otevřena oka a dveře provozovny (během provozu běžné), či zda byly zapnuty 

ventilátory. Není uvedeno v kterou denní dobu bylo měření provedeno (většina stížností od 

občanů na obtěžování zápachem a vypouštěním škodlivin do ovzduší v nočních hodinách). 

Nejdůležitější v souvislosti s vyhodnocením vlivu na zdraví obyvatel a životní prostředí je 

však, že prováděné kontrolní měření škodlivin v pracovním prostředí proběhlo pouze u 

jednoho extrudéru (doufejme, že za alespoň za jeho provozu). Nebylo tedy provedeno 

měření za provozu aglomerátoru HQ-300L. za provozu sáčkovacího stroje ZB 1600 ani za 

současného provozu všech tří strojů. Přičemž právě nejvíce stížností od občanů na 

obtěžování zápachem a vypouštěním škodlivin do ovzduší je zřejmě spojeno s provozem 

strojů, u kterých nebylo měření provedeno. 

Výsledek měření škodlivin v pracovním prostředí z takto provedeného měření je jako 

podklad pro vyhodnocení vlivu na zdraví obyvatel a životní prostředí nepoužitelný. 

Dokumentaci je třeba doplnit o objektivně zpracované měření za provozu všech nyní 

provozovaných strojů. Tyto jsou všechny součástí záměru. 

Dokumentace neuvažuje s výsledky měření ve venkovním prostředí za provozu všech 

zdrojů. 

Neexistuje žádná souvztažnost mezi prováděným měřením škodlivin v pracovním prostředí 

a množstvím látek vypouštěných provozem do ovzduší (nehledě na ovlivnění množství 

škodlivin v pracovním prostředí větráním přirozeným či ventilátory). 

Dále je v dokumentaci uvedeno „vzduchotechnika výrobních linek - odsávání 2x1700 m3/hod. 

Linka je odsávána v místě nad extruzní hlavou extruderů (2 ks) s vývodem za zadní část budovy 

(prostor bez obytné zástavby) “což není nijak doloženo žádným alespoň nákresem s umístěním 

jednotlivých strojů a ventilátorů v provozní hale. Definice „prostor bez obytné zástavby" je 

přinejmenším nešťastná - objekt výrobní haly se nachází v zastavěném území obce 

uprostřed obytné zástavby, nedaleko od centra města. 

Jestliže dokumentace uvádí „prostor bez obytné zástavby" je nabíledni, proč zároveň neřeší 

umístění strojů v rámci výrobní haly co nejblíže k tomuto místu. Část negativních vlivů 

(především hluk v nočních hodinách, vibrace, osvětlení provozu zčásti snad i obtěžování 

zápachem) by tak byly alespoň částečně eliminovány. 

Podmínky, způsob, průběh a výsledky měření jsou součástí protokolu o akreditované 

zkoušce pracovního prostředí ze dne 4. 6. 2015 měřeném společností Bioanalytika CZ, 

s.r.o., které měl zpracovatel oznámení k dispozici a z nichž vycházel zpracovatel 
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rozptylové studie. Účelem měření bylo zjištění skutečných koncentrací prachu, těkavých 

organických látek a karbonylových sloučenin v pracovním prostředí. Odběr byl proveden u 

pracovníka obsluhujícího extrudér bublinkové folie BF 1200 za využití osobní odběrové 

aparatury AirChek XR5000 firmy SKC v dýchací zóně pracovníků. V době měření byla 

zavřena okna a dveře, mimo provoz byly i ventilátory. Doba odběru byla cca 4 hod. (8:28 -

12:47). Emisní tok škodlivin modelovaný rozptylovou studií, která byla součástí oznámení, 

uvažoval dvojnásobné koncentrace a výkon ventilátorů odečtený z jejich dokumentace. 

Pro účely zpracování dokumentace EIA a rozptylové a pachové studie bylo dne 13. 1. 2016 

od 8:00 do 12:30 společností Bioanalytika CZ, s.r.o. realizováno akreditované měření 

emisí znečišťujících látek, které bylo provedeno při součinnosti všech zařízení umístěných 

v provozovně (2 x extrudér BF 1200, aglomerátor HQ 300L a stroj na výrobu přířezů a 

bublinkových sáčků ZB 1600). Měřeny byly těkavé organické látky (VOC) a vybrané 

aldehydy a ketony na dvou ventilátorech osazených ve stěně haly provozovny. Měření bylo 

realizováno při zavřených oknech a dveřích. V rámci tohoto měření byl proveden i odběr 

pachových látek z obou výduchů (ventilátorů) společností Odour, s.r.o., kde bylo následně 

provedeno měření koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií. Pro výpočet 

emisních toků byly použity reálné naměřené hodnoty průtoku vzduchu z ventilátorů. 

Podle informací provozovatele nejsou při běžném provozu v činnosti všechna výrobní 

zařízení najednou tak, jak tomu bylo při tomto měření. Lze tedy předpokládat, že běžné 

zatížení venkovního prostředí nepřevyšuje naměřené hodnoty získané na výstupu 

z provozovny. 

Ventilátory na zadní stěně provozovny se nacházejí sice v blízkosti obytné zóny (cca 30 m 

od nejbližšího pozemku), ale ne v jejím těsném sousedství. V tomto prostoru je možné 

realizovat opatření k omezení šíření hluku a světla v nočních hodinách. Posouzení 

hlukových emisí souvisejících s provozem je součástí přiložené hlukové studie. Pro lepší 

oddělení haly od obytné zóny doporučuje dokumentace výsadbu stálezelených dřevin. 

Šíření vibrací z daného provozu je vzhledem k jeho charakteru nereálné. 

 

ad B.3.3 Odpady 

Jiný způsob, než v dokumentaci uvedený dle zákona o odpadech, není ani legislativně 

možný. Konkrétní popis však chybí. 

Provozovatel produkuje pouze odpady katalogových čísel 200139 (Plasty) a 200301 

(Směsný komunální odpad). K dispozici má i sběrné nádoby na jiné vytříděné složky 

komunálního odpadu (sklo a papír). Svoz odpadů zajišťuje smluvně Město Chrast. 

 

ad B.3.4 Zdroje hluku, vibrací a záření 

Pro posouzení záměru byla vypracovaná samostatná hluková (akustická) studie, která (viz 

výše) vychází ze sporných vstupních údajů např. v počtu automobilů. Navíc tato byla 

provedena za plné vegetace, kdy dochází k maximálnímu utlumení hluku (dosud jsou 

stížnosti na obtěžování hlukem při nočním provozu a hlukem z noční dopravy). K jakému 
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navýšení dojde realizací záměru je pouze hypotetické. Umístěním nového zdroje, nebo jiné 

umístění stávajících a jakékoli změny jejich polohy mohou zásadním způsobem negativně 

ovlivnit výsledky studie. Již v tuto chvíli se vlastníci nemovitostí v Tylově ulici oprávněně 

domnívají, že kamionová doprava do této firmy negativně ovlivňuje technický stav jejich 

nemovitostí. Před vjezdem do areálu musela být opravena kamionovou dopravou do 

provozovny poničená kanalizační vpusť. Dokumentace v akustické studii uvádí, že 

výpočtovým rokem byl tedy zvolen rok 2015, kdy je předpokládán plný provoz záměru. V 

jiné části dokumentace je uveden jako předpokládaný termín zahájení realizace záměru 

leden 2016. Tato tvrzení si vzájemně odporují. 

Akustická studie představuje modelový případ, který znázorňuje hlukovou situaci 

realizovaného záměru. Její obecný rámec je stanoven národní hlukovou laboratoří. 

Předložená hluková studie tomuto rámci odpovídá. 

Výpočtovým rokem byl zvolen rok 2015, kdy byl prováděn v dané lokalitě dopravně-

inženýrský průzkum. Na základě jeho výsledků a jejich zpracování pomocí metodiky ŘSD 

pod názvem Výpočet hluku z automobilové dopravy, Manuál 2011, byly posouzeny 

rozdíly mezi tzv. variantou nulovou, tj. bez realizace záměru a variantou projektovou, tedy 

s příspěvkem hluku, který vnese předmětný záměr do posuzované lokality. Výpočet 

hlukové zátěže byl proveden standardizovanými postupy.  

Pokud jde o hluk průmyslových zdrojů, řeší se úloha vyzařování průmyslového zdroje do 

venkovního prostředí. Výpočet hluku těchto zdrojů je založen na poklesu akustického tlaku 

se čtvercem vzdálenosti a je opět prováděn výpočtovým programem HLUK+ verze 

10.95profi11.  

Provedení výpočtu v roce 2015 a předpoklad realizace záměru v lednu 2016 nevnáší do 

situace žádnou faktickou disproporci. Nemění se příspěvek záměru k hlukové situaci, 

pouze se ve výpočtovém programu mírně zvyšuje prostřednictvím koeficientu doprava na 

liniových komunikacích. Pro aktualizovanou hlukové studii, která je přílohou 

dokumentace, byl již zvolen výpočtový rok 2017. 

Vzhledem k tomu, že realizace záměru závisí na dalších skutečnostech, jakými je např. 

uskutečnění procesu EIA, je obtížné stanovit datum realizace záměru přesně a jedná se 

tedy o pouhý předpoklad (viz též název kapitoly).  

Frekvence dopravy a její vliv na stav komunikace jsou komentovány výše. 

 

ad B.3.5 Možná rizika havárií 

Dokumentace uvádí, že nebezpečí vzniku požáru je možné při nedodržení všeobecných a 

vnitropodnikových bezpečnostních předpisů (porušením pracovní kázně, nedbalostí, 

závadou na elektrických zařízeních a elektroinstalacích). Z tohoto důvodu je třeba 

dodržovat stanovené požárně-bezpečnostní předpisy. Přesto žádný z těchto předpisů není 

součástí dokumentace, rovněž tak dodržování platných revizí strojů, elektroinstalace a pod. 

dokumentace vůbec neřeší. Absence technologických postupů již byla zmíněna. 
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V provozovně již k požáru došlo. K uvolnění jakých látek do ovzduší došlo snad lépe 

nevědět. Občané z přilehlých obytných domů nebyli informováni, aby omezili pobyt venku, 

větrání a pod. Přesto dokumentace neřeší žádná opatření k zabránění vzniku požáru a 

následnému ohrožení zdraví lidí a životního prostředí. Ani žádný postup v případě, že k 

požáru dojde. V blízkosti provozní haly je firma KM PLUS spol. s.r.o. zabývající se 

výrobním programem chemikálií, lepidel apod. (viz výše). 

Provozovatel má zpracovaný požární řád. Po požáru, který je zmiňován, proběhla kontrola 

provozovny ze strany HZS a veškeré nedostatky z hlediska dodržování požárně 

bezpečnostních předpisů byly odstraněny. Provoz zařízení je vázán splněním legislativních 

povinností ve smyslu nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  

Při zahoření LDPE jsou hlavními produkty oxid uhličitý a oxid uhelnatý. Množství oxidu 

uhelnatého je odvislé od přístupu kyslíku. Při hoření se jinak uvolňují v malé míře i 

produkty parciální oxidace, které jsou svým složením obdobné látkám, jež se uvolňují i při 

tavení LDPE a pro něž byla zpracována HIA. Největší měrou se podílí aldehydy 

(http://www.ecmag.com/section/miscellaneous/effects-toxic-gases-emitted-burning-

electrical-insulation). Oproti jiným plastům nebo plastům s aditivy je zdravotní 

nezávadnost spalin LDPE relativně vyšší. 

 

ad D.1.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 

Dokumentace uvádí, že objekty jsou od místa záměru odděleny zelení. Není specifikováno, 

o jaké objekty se jedná, jakým způsobem jsou odděleny zelení ani o jakou „zeleň" se jedná. 

Je to i v rozporu se dříve uvedeným „další rozptýlená zeleň, kromě jmenované okrasné výsadby a 

náletových dřevin, se na lokalitě nevyskytuje“. 

Příjezdová cesta k objektu je osázena liniovou výsadbou vzrostlých věkově starších jedinců 

Tilia cordata (lípy malolisté), která vzhledově vytváří lípovou alej. Tato alespoň minimálně 

tlumí hluk, vibrace, zabraňuje šíření zápachu, ale pouze ve vegetačním období. 

Tvrzení, že přínosem pro obyvatelstvo a ekonomiku obce je vytvoření cca 15 pracovních 

míst, je zcela účelové, neadekvátní, ničím nepodložené a v budoucnu není nijak 

vymahatelné. Je součástí jednání provozovatele se záměrem získat kladné stanovisko obce. 

V jiné části dokumentu je uvedeno, že v současné době již ve firmě pracuje 15 osob. Že 

společnost má 15 zaměstnanců je uvedeno i v protokolu o kontrole č.j. ČIŽP/45/OOO/l 

504924.002/15/KPZ. 

Tvrzení, že z hlediska hodnocení vlivu záměru na obyvatelstvo má tento záměr malý až 

nevýznamný vliv a nepředpokládá se zásah do faktorů pohody občanů bydlících v okolí 

záměru, je zcela klamné a účelové. Není podloženo žádným řádně zpracovaným závěrem 

vycházejícím z dané studie. Záměrně bagatelizuje již v tuto chvíli velký významně negativní 

vliv současného provozu. Kdy například vlastníci sousedních nemovitostí řeší již několik let 

problém znečišťování ovzduší a vypouštění znečišťujících látek do ovzduší firmou Jasobal. 

Poslední snahou 39 občanů (téměř všech vlastníků nemovitostí v blízkosti provozovny 

Jasobal v ulici Tylova, Tyršova, 5.května) bylo společné podání podnětu na KÚPK, ČIŽP a 

http://www.ecmag.com/section/miscellaneous/effects-toxic-gases-emitted-burning-electrical-insulation
http://www.ecmag.com/section/miscellaneous/effects-toxic-gases-emitted-burning-electrical-insulation
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KHS. Tyto orgány se aktivně zapojily do řešení. Bohužel ze strany Jasobalu nedošlo za cca 

půl roku, i přes zahájená správní řízení, ani k projevu vůle k nějaké změně a obtěžování 

pokračuje! 

Tvrzení, že z hlediska hodnocení vlivu záměru na obyvatelstvo má tento záměr malý až 

nevýznamný vliv a nepředpokládá se zásah do faktorů pohody občanů bydlících v okolí 

záměru se, v kontextu s téměř každodenní realitou obtěžování provozem firmy Jasobal, jeví 

jako zcela neetické a bezohledné. Snad pramení z pouhé neznalosti situace. 

Kapitola C.2.5.1 Flóra popisuje vyskytující se rozptýlené dřeviny mezi objekty 

průmyslového areálu, které jsou tvořeny jednak starší výsadbou okrasných dřevin včetně 

lipové aleje podél příjezdové cesty, jednak náletovými dřevinami, převážně keři, které 

nejsou udržované. Tyto dřeviny tvoří spolu s trávníky zeleň v areálu. Další zeleň se zde 

nevyskytuje. Přesto tato vyskytující se zeleň plní svou ochrannou funkci – samozřejmě že 

více ve vegetačním období. Pokud by mělo dojít ke zintenzivnění této funkce i mimo 

vegetační období, mělo by dojít k výsadbě vhodných stálezelených druhů v areálu na 

konkrétních místech tak, aby došlo ke zlepšení těchto schopností.  

Počet zaměstnanců uvedený v oznámení vychází z informace provozovatele. Vytváření 

pracovních míst je součástí politiky obcí, obzvláště tam, kde je méně možností a vyšší 

nezaměstnanost. Jedná se o pozitivní socioekonomický faktor, který je třeba v rámci obce 

posuzovat z hlediska udržitelného rozvoje.  

Hledisko hodnocení celkového vlivu záměru na kvalitu bydlení obyvatelstva je vždy 

otázkou pohledu. Každý z nás preferuje bydlení, kde by nebyl zasažen okolním hlukem, 

znečištěním ovzduší, s preferencí výhledu do zeleně. Z hlediska udržitelného rozvoje obcí 

jsou stanoveny určité rámcové podmínky, které umožňují jak rozvoj podnikatelských 

aktivit, tak i současně chrání obyvatele v dané lokalitě. Jedná se tedy o kompromis. Pro 

tyto účely jsou stanovena legislativou pravidla, jejichž dodržováním je zajištěna 

koordinace mezi existencí podnikatelských aktivit a jejich okolím.  

Zpracovateli oznámení nebyly známy stížnosti obyvatel a podněty podané na KÚPK, ČIŽP 

a KHS, nicméně z hodnot měření a výsledků modelového zpracování rozptylové a hlukové 

studie nevyplývá, že by situace v okolí záměru překračovala povolené hygienické limity. 

Studie ovšem není schopná zachytit nestandardní, neobvyklé nebo havarijní situace, 

hodnotí běžné podmínky provozu, kdy je zpracovávána standardní surovina za 

standardních provozních podmínek. Pro zamezení vzniku nestandardních situací, zvláště 

s ohledem eliminace negativního vlivu na kvalitu ovzduší, dokumentace navrhuje opatření 

pro prevenci. 

 

ad D.1.2 Vlivy na ovzduší a klima 

Rozptylová studie je zpracována na vysoké úrovni. Možná je jediná připomínka. Bohužel i 

rozptylová studie vychází z nekvalitních podkladů a neúplných vstupních údajů. V 

rozptylové studii je hodnocen budoucí plánovaný stav, kdy se má vyrábět 600 t fólie ročně 

na dvou extrudérech. Tento je řešen jaksi hypoteticky bez provedeného měření za provozu 
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aglomerátoru HQ-300L a bez měření za provozu sáčkovacího stroje ZB 1600, tedy bez 

měření za současného provozu všech tří strojů. 

Rozptylová studie tedy nepočítá s provozem sáčkovacího stroje ZB 1600 a aglomerátoru 

HQ-300L. 

Její závěry pak pochopitelně jako podklad pro vyhodnocení vlivu na zdraví obyvatel a 

životní prostředí nemohou být použity. Je třeba ji přepracovat a do měření zahrnout i tyto 

dva zdroje. 

Hodnoty imisních příspěvků vnesených záměrem (ale i současným provozem) na základě 

takto provedeného měření nelze použít pro závěr jestli budou (nebo za současného provozu 

jsou) imisní limity splněny. 

Je pak zcela logické, že chybně nejsou navržena žádná kompenzační opatření. 

Vnímání zápachu je sice subjektivní záležitostí. Dokumentace však zcela opomíjí fakt 

(doložitelné písemné stížnosti, podněty a petice občanů), že již za současného provozu v 

době, kdy dochází k vypouštění škodlivin do ovzduší je jejich intenzita taková, a vnímána 

veškerým okolím, že není možné se prakticky nadechnout. Zápach je tak štiplavý, že 

dochází k slzení očí. Při déletrvajícím pobytu v takto znečištěném ovzduší, např. když 

zapomeneme v bytě zavřít okno, dochází k bolestem hlavy, k projevům nevolnosti. Realizací 

záměru se tento stav pouze zhorší. 

Rovněž vstupní údaje pro rozptylovou studii ohledně dopravy do a z objektu jsou mylné, 

nijak nepodložené. A dělat na nich jakékoli závěry je irelevantní. 

Pro účely zpracování dokumentace bylo realizováno nové měření za provozu všech strojů a 

zařízení, přestože podle informací provozovatele k takovému souběhu činnosti v běžném 

provozu nedochází. Z hlediska pachové zátěže bylo stěžejní měření metodou dynamické 

olfaktometre, které bylo vstupem do této pachové studie. Měření vybraných škodlivin bylo 

i podkladem pro vypracování nové rozptylové studie. Tato rozptylová studie neprokázala 

nadlimitní emise znečišťujících látek do ovzduší způsobené provozem záměru. 

Vnímání zápachu je subjektivní záležitostí a souvisí s překročením čichového prahu 

pachově aktivních látek v ovzduší, které jsou čichové receptory schopny zaregistrovat. 

Pachové látky vznikají při tavení polyethylenu reakcí se vzdušným kyslíkem (jedná se 

především o aldehydy).  Čichové receptory jsou schopné je registrovat již ve velmi nízkých 

koncentracích, přičemž v těchto koncentracích ještě nemusí vykazovat žádné škodlivé 

účinky na lidské zdraví nebo okolní vegetaci. Pokud by vyvolávaly popisované účinky 

(nevolnost, bolesti hlavy, slzení očí) na výstupu a v okolí provozovny, jak je zde 

popisováno, pak by jistě nemohly v daném prostředí provozovny bez zdravotních 

komplikací pobývat zaměstnanci, jelikož zde by koncentrace těchto látek musela 

dosahovat hodnot vyšších. 

Údaje o dopravě vyvolané záměrem jsou relevantní. 
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ad D.1.5 Vlivy na půdu a D.1.7 Vlivy na flóru a faunu, ekosystémy, krajina 

Již za stávajícího provozu firmy Jasobal se občané obávají že škodliviny vypouštěné z 

tohoto provozu do ovzduší poškozují vegetaci. Mají obavy aby jejich hromaděním v 

pěstovaných rostlinách a v půdě nedošlo ke kontaminaci v takovém rozsahu, kdy bude při 

déletrvajícím znečišťování dosažena toxická hladina. Pochopitelně mají obavy z příjmu 

takto kontaminované vypěstované zeleniny a ovoce v dosahu zdroje znečištění. 

Dokumentace žádným přesvědčivým způsobem neprokazuje opak. 

Potenciálním expozičním scénářem, který lze uvažovat v souvislosti s vlivem záměru na 

veřejné zdraví je inhalace škodlivin uvolňovaných při tavení LDPE. Majoritní část těchto 

látek má nepolární charakter a tedy velmi malou rozpustnost ve vodě. Navíc již potenciální 

koncentrace v ovzduší v prostoru nejbližších zahrad je nulová či velmi nízká (viz 

rozptylová studie). Ingesce kontaminované zeleniny představuje v této situaci nereální 

expoziční scénář.  

 

ad D.1.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Tvrzení že, záměrem a provozem nebudou narušeny žádné kulturní hodnoty, životní styl ani 

tradice obyvatel žijících v jeho okolí a že záměr ani jeho provoz nebude mít vliv na cenu 

pozemků a nemovitostí v okolí areálu, je jen osobním přesvědčením zpracovatele 

materiálu. Není nijak podloženo. Je naprosto v rozporu s realitou současného provozu. 

Životní styl obyvatel je narušen již současným provozem (ve chvíli, kdy začne obtěžování 

zápachem, odchází lidé ze zahrádek, převěšují prádlo, zavírají okna - v letošním tropickém 

létě obzvlášť nepříjemné...). 

Na základě jakého podkladu zahrnul zpracovatel tato tvrzení do dokumentace. Zjistil si 

zpracovatel skutečnou situaci v lokalitě. Počet nemovitostí k prodeji. Pokles jejich cen. 

Udělal si zpracovatel nějakou anketu s občany, koho z nich současný provoz Jasobalu 

obtěžuje a jestli někdo z nich nezvažuje za těchto podmínek odstěhování se z dané lokality? 

Byl zástupce zpracovatele osobně vůbec v provozovně, nebo v jejím okolí v době provozu 

strojů. Byl zástupce zpracovatele v lokalitě při nejproblematičtějším nočním provozu? 

Zpracovatel evidentně není plně seznámen se situací v oblasti. Není obeznámen se 

stížnostmi obyvatel již za stávajícího provozu. I z tohoto důvodu je zřejmě záměrně nebere 

v potaz, přehlíží a bagatelizuje. 

Zpracovatel oznámení vychází z územního plánu. Ze situace je zřejmé, že tato čtvrť je 

průmyslovou částí města historicky. Podnikatelské aktivity realizované v současnosti tedy 

navazují na podnikatelské aktivity minulé.  

Při zpracování dokumentace byl zpracovatel seznámen s vyjádřením různých stran 

k projednávání návrhu ÚP Chrast, kde je zmiňována řada skutečností, které jsou i 

předmětem tohoto vyjádření včetně obtěžování zápachem  

(http://www.chrudim.eu/cs/download/upr/uz_plan_dokumentace/chrast/upr-up-chrast-ron-

pripominky-namitky-07-2015.pdf). Problematika zápachu je komentována výše i v textu 

dokumentace.  Zástupce zpracovatele navštívil provozovatele opakovaně v denní době. 

http://www.chrudim.eu/cs/download/upr/uz_plan_dokumentace/chrast/upr-up-chrast-ron-pripominky-namitky-07-2015.pdf
http://www.chrudim.eu/cs/download/upr/uz_plan_dokumentace/chrast/upr-up-chrast-ron-pripominky-namitky-07-2015.pdf


Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 

Změna využívání stavby: výrobní hala pletárny na výrobu bublinkové fólie z granulátu 

str. 29 (celkem 121) 

 

Zpracovatel usiloval o objektivní hodnocení situace. Z toho důvodu byla mj. provedena 

v lednu 2016 měření při provozu všech strojů. 

 

ad D.2 Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Předpoklad že "ze zpracovaných studii hodnotících emise do ovzduší a hlukové emise vyplývá, že 

realizací záměru nebude docházet k významným negativním vlivům na životni prostředí ani ke 

zvyšování zdravotních rizik či k narušování faktorů pohody obyvatelstva. Záměr nebude mít negativní 

vliv na flóru a faunu v jeho okolí", je mylný a vzhledem k výše uvedeným připomínkám, 

ohledně formy provedených měření na základě chybných nebo neúplných vstupních údajů, 

nemá v dokumentaci žádnou oporu. Vzhledem k reakcím, které vypouštěné znečišťující 

látky ze současného provozu vyvolávají (pálení očí, dráždění dýchacích cest, kašel), se 

občané obávají, že se jedná o znečištění ovzduší v takovém množství, které naopak již v 

tuto chvíli má škodlivé účinky na lidské zdraví. Realizace záměru ke snížení nepřispívá, ba 

naopak. 

Pro předmětný záměr bylo mimo akustické, rozptylové a pachové studie zpracováno na 

žádost KHS i hodnocení vlivů na veřejné zdraví, které zpracovala držitelka osvědčení MZ 

ČR o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví RNDr. Irena 

Dvořáková. Výsledkem studie je závěr, že příspěvky záměru k imisní situaci ve znečištění 

ovzduší škodlivinami z technologie a vyvolané dopravy byly zjištěny nízké a nemohou mít 

vliv na zdraví obyvatel v lokalitě, a že emise pachových látek mohou být v okolí haly 

postižitelné (jsou na hranici stanovení), ale nejsou zdrojem obtěžování obyvatel. 

 

Vzhledem k emitovaným látkám znečišťující ovzduší a jejich nízkým (podlimitním) 

koncentracím je vyloučeno, že by tyto látky mohly mít negativní vliv na flóru a faunu 

v jeho okolí. 

Popisované účinky (pálení očí, dráždění dýchacích cest, kašel) nemohou být důsledkem 

provozu posuzovaného záměru (vyjma nepředvídatelných havarijních stavů – např. požár). 

 

ad D.4 Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 

Nejsou navržena vůbec žádná opatření. Vzhledem k současným problémům s provozem a 

zvážíme-li ještě rozšíření výroby je toto neakceptovatelné. Je třeba zásadním způsobem 

dokumentaci přepracovat na základě objektivních vstupních podkladů. 

Z výsledků akustické, rozptylové a pachové studie i z hodnocení vlivů na veřejné zdraví 

nevyplývá potřeba stanovit pro danou provozovnu taková opatření, jelikož na základě 

měření a modelových výpočtů nedochází k překračování limitů znečišťujících látek ani 

obtěžování obyvatelstva zápachem v obytné zóně. Prevenci nestandardních stavů řeší 

dokumentace doporučením opatření v kapitole D.4. 
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ad D.5 Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 

specifikaci vlivů 

V kapitole se uvádí, že "posouzeni záměru bylo provedeno na základě současných znalosti, 

podkladů poskytnutých investorem, konzultaci s investorem a s odbornými firmami a 

dalších podkladů včetně osobních zkušeností zpracovatele oznámeni". 

Bohužel není uvedeno s jakými firmami. Jestliže zpracovatel měl na mysli odborné firmy 

zabývající se shodnou nebo typově podobnou výrobou, je třeba uvést s kterými. V 

nedalekém okolí Chrasti jsou firmy se shodným výrobním programem. Tyto firmy provedly 

taková opatření, že ke znečištění ovzduší a obtěžování zápachem nedochází a o jejich 

provozu okolí, na základě látek vypouštěných do ovzduší, prakticky neví narozdíl od 

stávajícího provozu Jasobalu. 

Odbornými firmami jsou míněny firmy, které se zabývají měřením a posuzováním vlivu 

emisí hluku a znečišťujících látek. 

 

ad G.3 Lokalita záměru 

Chybná a neseriózní formulace že "záměr se nachází v průmyslové části města Chrast“ je 

v dokumentaci použita několikrát. Záměr se přitom fakticky nachází nedaleko centra 

města. V bezprostřední blízkosti záměru i dalším okolí jsou obytné domy. Záměr se nachází 

v zastavěném území obce uprostřed obytné zástavby. Pro občany je zcela nepochopitelné, 

jak může fungovat takovýto provoz, s takovýmto již v současné chvíli negativním dopadem 

na obyvatelstvo v zastavěné části města, v části určené k bydlení kousek od centra a nikoli 

v průmyslové zóně. Přičemž zápach je často cítit nejen v okolí záměru (ulice Tylova, 

5.května, Čtvrť 9.května, Tyršova, Reinitzova, K Novému nádraží), ale dle povětrnostních 

podmínek v ulicích U Pošty (ZŠ), na Náměstí, Čeperka... 

Výrobní hala se nachází podle stanoviska MěÚ Chrast ze dne 2. 7. 2015 i podle stanoviska 

z 6. 4. 2016 v zóně PS 4 vymezené územním plánem pro umístění výroby a služeb 

(převážně těch, které nejsou přípustná v jiných územích) a funkční využití dominantní je 

pro zařízení výroby služeb všeho druhu, sklady, skladovací plochy a veřejné provozy. 

Z hlediska využití je tedy tato plocha využívána v souladu s územním plánem. 

Zpracovatel dokumentace nedokáže posoudit popisovanou situaci, kdy byl údajně zápach 

postižitelný až ve vzdálenosti 500 m od pozice záměru. Jak je uvedeno v dokumentaci, 

byly pro vstup do studií modelujících rozptyl znečišťujících látek v ovzduší včetně 

pachových látek použity výsledky měření při plném provozu všech strojů v lednu 2016. 

Tato měření ani následné studie neprokázaly obtěžování obyvatelstva zápachem ani 

ohrožení veřejného zdraví. Provozovatel připouští, že v minulosti mohlo ojediněle 

docházet v souvislosti s najížděním technologie k nestandardním stavům (komentováno 

v textu dokumentace), které mohly být podnětem pro stížnosti na zápach v okolí haly. 

Jakékoli nestandardní stavy by však měly být podle provozovatele v tuto chvíli 

eliminovány a provoz výroby bublinkové fólie stabilizován. Dokladem toho měla být i 

uvedená měření, kdy zároveň proběhla ze strany zpracovatele dokumentace kontrola 

provozních podmínek. Vzhledem k tomu, že je zpracovateli známá zjevná korelace mezi 
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množstvím emisí a teplotou, byl ze strany zpracovatele vznesen v rámci opatření pro 

prevenci a vyloučení negativních vlivů požadavek na dodržování teploty, provozního řádu 

a technologické kázně.  

 

Dokumentace přímo vybízí k závěru, že dosud (za stávajícího provozu) nejvíce problémové 

a občany vnímané a sledované negativní vlivy jsou způsobeny provozováním sáčkovacího 

stroje ZB 1600. V dokumentu jsou záměrně nepřesně uvedené, nebo vůbec neuvedené 

podstatné údaje, bližší specifikace, technický popis tohoto stroje. V mnoha statích je 

provoz tohoto stroje zcela opomenut. Žádná z měření neprobíhala v době jeho provozu. 

Zároveň i všechny dosud provedené kontroly dotčenými orgány probíhaly v (denní) dobu, 

kdy nebyl v provozu. Lze se tedy opodstatněně domnívat, že příčiny značné části 

dosavadních problémů občanů s provozem firmy Jasobal souvisí právě s nočním (nebo v 

brzkých ranních hodinách) provozem tohoto stroje. Požaduji tedy při přepracování 

dokumentace záměru zvážit i variantu nevyužití tohoto stroje v daném záměru. 

Dokumentace byla zpracována jednovariantně. Při měření a následném modelování 

rozptylu znečišťujících, resp. pachových látek byl uvažován současný provoz všech strojů. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

Obchodní firma: JASOBAL s.r.o.   

IČ: 24815578 

Sídlo: Podnikatelská 545, Běchovice, 190 11 Praha 

 

Oprávněný zástupce oznamovatele:  

Jaroslav Jirout, jednatel společnosti 

Bydliště: Na Kopečku 292, 533 75 Dolní Ředice  

Telefon: + 420 601 223 393 

E-mail: jasobal@jasobal.cz 

 

Projektant: 

Projektová společnost: Ing. Miloslav Jelínek - Projekce staveb, urbanismus 

Sídlo: Opletalova 690, 537 01 Chrudim 

IČ: 45521816 

Telefon: tel.: 469 637 631, + 420 603 579 466 

E-mail: jelinek@jelinekprojekt.cz 

 

Zpracovatelé dokumentace: 

Dr. Ing. Jiří Marek, Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 

Ing. et Ing. Jana Marková, Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 

Mgr. Jana Novohradská, Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 

Ing. Jiří Hejna, BIOANALYTIKA CZ spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 

Ing. Jana Kočová, Šantrochova 425, 500 11 Hradec Králové 

Ing. Petra Auterská, CSc., ODOUR, s.r.o.,  Dr. Janského 953, 252 28 Černošice 

RNDr. Irena Dvořáková, Slezská 549, 537 05 Chrudim 
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.1 Základní údaje 

B.1.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona 

Název záměru: Změna využívání stavby: výrobní hala pletárny na výrobu bublinkové 

fólie z granulátu (provozovna JASOBAL s.r.o., ulice Tylova 204, Chrast u Chrudimi). 

Zařazení: Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

v platném znění, dle přílohy č. 1 zákona, patří záměr do kategorie II (záměry vyžadující 

zjišťovací řízení), bodu 7.1 Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, 

výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 tun/rok. 

B.1.2 Kapacita (rozsah) záměru 

Záměrem investora je zpracování granulátu nízkohustotního polyetylenu (LDPE – 

BRALEN, RIBLEN) na bublinkovou fólii v původní hale pletárny, která je 

součástí průmyslové zóny města Chrast. Z tohoto důvodu je na základě § 127 zákona 

č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a § 13 vyhlášky č. 526/2006 Sb. nutné získat souhlas 

stavebního úřadu o změně ve způsobu užívání stavby.  

Hlavní část výroby bude probíhat na dvou extrudérech produkujících bublinkovou fólii, 

která může být dále upravována na přířezy, sáčky nebo kapsy. Odřezky fólie budou 

recyklovány prostřednictvím aglomerátoru a vráceny do výroby. Maximální kapacita 

výroby na dvou extrudérech bude 800 t bublinkové fólie za rok. 

B.1.3 Umístění záměru (kraj, okres/město, katastrální území) 

kraj: Pardubický 

okres: Chrudim 

obec: Chrast u Chrudimi 

katastrální území: 653799 Chrast (okres Chrudim) 

pozemky: parcelní stavební č. 930 

parcelní stavební č. 619 

parcelní č. 1195 
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Obrázek č. 1: Zákres záměru do topografické mapy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: Zákres záměru do mapy obce 
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 Obrázek č. 3: Situační výkres  

 

B.1.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Charakter záměru 

Společnost JASOBAL s.r.o. se zabývá výrobou a prodejem bublinkové fólie, sáčků a 

přířezů z bublinkové fólie, stretch fólií, lepicích pásek, plastových stahovacích pásek, 

obálek a kapes a jiných obalových materiálů. Záměrem společnosti je změna užívání 

stavby původní výrobní haly pletárny (dříve součástí podniku Evona s.r.o., Elite n.p.) na 

výrobní halu pro výrobu bublinkové fólie, sáčků a přířezů z bublinkové fólie a případně 

dalších jmenovaných obalových materiálů. Předpokládaná celková produkce bude 

maximálně 800 t fólie za rok. Protože poptávka po bublinkové fólii představuje z 95% fólii 

o třetinové až poloviční tloušťce než je tloušťka maximální, lze předpokládat, že reálná 

roční produkce bude maximálně 500 až 600 t. 

Výroba je již v dané provozovně realizována od přelomu roků 2012 a 2013, kdy byl v hale 

umístěn pro výrobu bublinkové fólie jeden extrudér. Předtím zde byl provozován sklad 

obalových materiálů.  

Výroba bublinkové fólie metodou lité extruze spadá dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 

Sb., o ochraně ovzduší, pod kódem 6.5 “výroba a zpracování ostatních syntetických 

polymerů a výroba kompozitů, s výjimkou kompozitů vyjmenovaných jinde“, mezi 

vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší, pro jejichž provoz je třeba povolení 
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KÚ. Hodnocení vlivů záměru na životní prostředí, jehož součástí je zpracování této 

dokumentace, je prvním krokem legalizace tohoto provozu. 

Stručné informace o provozu, technické a technologické oblasti 

Předmětem výroby je zpracování granulátu LDPE (nízkohustotní polyetylen) při teplotě od 

180 do 260 °C technologií lité extruze. Hlavní část výroby bude probíhat na dvou 

extrudérech produkujících bublinkovou fólii, která může být dále upravována na přířezy, 

sáčky nebo kapsy. Odřezky fólie budou recyklovány prostřednictvím aglomerátoru a 

vráceny do výroby. Maximální kapacita výroby na dvou extrudérech bude 800 t za rok. 

Předpokládaná roční produkce je nižší, cca 500 – 600 t za rok.  

Plánován je třísměnný provoz 5 dnů v týdnu. K zajištění výroby se předpokládá 15 

zaměstnanců. 

Technologické vybavení: 

- extrudér bublinkové folie      2 ks 

- stroj na výrobu přířezů a bublinkových sáčků   1 ks 

- aglomerátor        1 ks 

 

Vstupy do technologie: 

- nízkohustotní polyetylen (LDPE - BRALEN 2-17, 2-30 nebo RIBLEN) 

- technologická voda 

 

Výstupy z technologie: 

- produkty: bublinková fólie navinutá na rolích v šířkách do 1200 mm nebo ve formě 

přířezů, kapes a sáčků 

- odřezky z výroby: zpracovány zpět na regranulát a vraceny do výroby 

- palety: vracejí se zpět 

 

Základní údaje o stavbě: 

Objekt výrobní haly se sociálním zázemím se nachází v zóně PS 4 - sloužící pro umístění 

výroby a služeb (převážně těch, které nejsou přípustné v jiných územích) a funkční využití 

dominantní je pro zařízení výroby a služeb všeho druhu, sklady, skladovací prostory a 

veřejné provozy.  

Vlastní stavbu haly tvoří typová nosná ocelová konstrukce A15 T 4,5/4,5 (dodávka RD 

Jeseník), včetně opláštění. Podezdívka pro opláštění je cihelná, jihozápadní štítová stěna je 

nad celou výškou zděná. Stěnové panely tvoří oplechování vnější stěny s tepelnou izolací 
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ukončené lisovanou deskou. Vnitřní strany jsou zajištěny tepelnou izolací zaklopenou 

vnitřní vrstvou z vlnitého plechu. Podhledy jsou rovněž obložené vlnitým plechem s 

rozprostřenou tepelnou izolací. Podlaha je z velkoformátových dlaždic kladených do 

podkladní betonové vrstvy. 

 

Základní údaje o výrobní hale: 

- Půdorysné rozměry:     15,0 m x 63,20 m 

- Zastavěná plocha:     948 m
2
 

- Užitková plocha haly:    899,30 m
2
 

- Obestavěný prostor:           3 128,4 m
3
 

 

Základní údaje o sociálním zázemí: 

Objekt je konstrukčně tvořen z betonového skeletového systému se zděným obvodovým 

pláštěm a vnitřními zděnými příčkami, střecha objektu je plochá. Součástí objektu je 

plechová přístavba na šířku objektu na pozemku č. kat. 1195. 

- půdorysné rozměry     7,60 m x 26,5 m 

- plechový přístavek      7,60 m x 3,0 m 

- zastavěná plocha     224,20 m
2
 

- užitková plocha      196,60 m
2
 

- obestavěný prostor     740,0 m
3
 

 

Možnost kumulace s jinými záměry 

Záměr je situován v průmyslovém areálu v městě Chrast ve funkční zóně PS 4 sloužící pro 

umístění výroby a služeb. Území je zastavěné a je součástí bývalého výrobního areálu. 

V průmyslovém areálu jsou současně situovány také společnosti KM PLUS spol. s.r.o. 

(výroba lepidel, tmelů, nátěrových hmot), MW s.r.o. (strojírenství) a dále v sousedství 

ARCA Chrast s.r.o. (výroba oděvů) a Stavebniny Makula. 

V posuzovaném území dle informačního portálu MŽP (www.cenia.cz) nejsou uvažovány 

žádné jiné záměry, které by mohly spolu s uvažovaným záměrem způsobit výraznou 

nežádoucí kumulaci nepříznivých vlivů na obyvatelstvo nebo životní prostředí. 
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B.1.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu 

zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního 

prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

Předmětem tohoto záměru je zpracování granulátu nízkohustotního polyetylenu (LDPE - 

BRALEN, RIBLENE) na bublinkovou fólii. Výroba bublinkové fólie bude provozována 

v hale, pro niž je z hlediska stavebního zákona nutné provést změnu účelu užívání stavby. 

Objekt výrobní haly se sociálním zázemím je situován v průmyslovém areálu ve funkční 

zóně PS 4 sloužícím pro umístění výroby a služeb.  

Požadavek vyplývá z potřeb investora, který uplatňuje bublinkovou fólii a z ní vyrobené 

přířezy a sáčky na trhu. Dokumentace částečně čerpá data z provozu záměru, kdy 

neprobíhal v souladu se všemi právními předpisy. Hodnocení vlivů záměru na životní 

prostředí je tak součástí uvedení záměru do právního stavu. 

Výhodou umístění záměru v dané lokalitě je také snadná dostupnost pro zaměstnance. 

Záměr byl uvažován v jedné variantě. 

B.1.6 Popis technického a technologického řešení záměru 

Základním vybavením jsou dva extrudéry bublinkové fólie, na které navazují přídavná 

chladicí zařízení, stroj na výrobu přířezů a bublinkových sáčků a aglomerátor. Chlazení 

extrudérů a stroje na výrobu přířezů a bublinkových sáčků je zajištěno ze zásobníků s 

cirkulující vodou (IBC kontejnery), které jsou dochlazovány chladicím zařízením.  

Extrudér bublinkové fólie BF 1200 (INDUSTRIAL MACHINERY s.r.o. Krásno nad 

Bečvou) rok výroby 2012 a 2015 

Extrudér bublinkové fólie (vytlačovací stroj), typové označení BF 1200, slouží ke 

kontinuální výrobě bublinkové fólie z granulátu. Součástí tohoto zařízení jsou pneumatický 

systém, frekvenční měniče (k řízení otáček vytlačovací části), termostaty (k regulaci 

teploty), regulátor tahu a počítadlo. Za obslužné systémy lze ještě považovat zásobník 

stlačeného vzduchu společně s vývěvou a vestavěné elektrické rozvaděče. 

Výroba bublinkové fólie začíná dopravením granulátu LDPE (popř s přídavkem 

regranulátu) do zásobníku pomocí vysavače, ze kterého se převádí do extrudéru. 

V extrudéru dochází ke spojení jednotlivých materiálů.  Roztavený materiál je pod řízenou 

teplotou tlačen šnekem skrz síta. Hlavní šnek je vyroben z vysoce jakostní slitiny 38 

CrMoAl. Celá vytlačovací část stroje je vyhřívána sekčním způsobem zajišťujícím 

možnost sekvenčního řízení tavícího procesu. Vytápěcí teplota je automaticky 

kontrolována prostřednictvím termostatových jednotek zajišťujících vysokou přesnost 

tavícího procesu ve vztahu k použitému vstupnímu materiálu, s cílem zajistit vysokou 

kvalitu výsledného produktu. Roztavený materiál je protlačován štěrbinou ve vytlačovací 

hlavě, stéká na formovací (výrobní) válce opatřené podtlakovými otvory (tzv. vzdušníky), 

ze kterých je vývěvou odsáván vzduch, čímž dochází k vyfouknutí bublinek fólie. Nakonec 
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je výsledná fólie odtahována odvíjecím zařízením a chlazena. Na výstupu je pak navíjena 

navíjecím zařízením vybaveným pneumatickými hřídelemi pro možnost návinu na dutiny. 

V průběhu odvíjení může byt fólie odříznuta na požadované rozměry a uskladněna podle 

provozního řádu společnosti. 

Možnost nastavení teplot šneku se pohybuje dle návodu k použití v rozmezí 150 – 220°C, 

síta 230 – 240°C a extruzní hlavy 220 – 230°C. Pro různé typy materiálu se mohou teploty 

lišit od specifikovaných řádově v jednotkách °C. Při teplotách nižších o více než 10 % od 

specifikovaných by mohlo dojít k nevratnému poškození šneku a celé extruzní části, při 

teplotách o 30 % vyšších, než jsou teploty specifikované, je ohrožena funkčnost izolací a 

hrozí zanášení tvarovacího válce. Nevhodné nastavení teplot se projeví na kvalitě 

produkované bublinkové fólie. 

Tloušťka vyráběné fólie je závislá na poměru rychlosti šneku (hlavního motoru) a rychlosti 

formovacího válce, na němž se pomocí podtlaku tvoří bublinky. Čím je rychlost válce 

oproti šneku větší, tím je výsledná fólie tenčí. Rychlost šneku zároveň ovlivňuje 

produktivitu. 

Rychlost odtahu je nastavena přibližně na stejnou hodnotu, jako je rychlost formovacího 

válce, aby byl zachován kruhový tvar bublin fólie. Pokud by tomu tak nebylo, docházelo 

by k deformování tvaru bublin. 

Rychlost navíjecí jednotky udává sílu utažení návinu na roli, který nesmí být ani volný 

(pomalý návin), ani příliš stažený (rychlý návin). 

Kontrola produktu se provádí na přesné technologické váze, kde po odečtení hmotnosti 

dutiny získáme hmotnost fólie. Přepočtem přes šíři, délku a měrnou hmotnost (tj. hustotu 

udávanou výrobcem granulátu) lze stanovit tloušťku fólie. Při zachování konstantních 

podmínek při výrobě je tloušťka fólie neměnná. Za konstantních provozních podmínek lze 

tedy potřebnou tloušťku fólie (při změně výrobního sortimentu) regulovat pouze změnou 

rychlosti odvíjení. 

V případě změny suroviny nebo při použití recyklovaných materiálů z vlastní výroby – tzv. 

regranulátů (běžně se přidává k čisté surovině 5 – 10 % z celkového objemu) je potřeba 

provést nastavení nových provozních parametrů na základě místních technologických 

zkoušek. 

Šířka produkované bublinkové fólie činí 1200 mm a tloušťka 0,015 - 0,2 mm. 

Maximální produktivita zařízení je 70 kg/hod, efektivní hodnota je nižší v závislosti na 

finálním výrobku. 

 

Pracovní postup při obsluze stroje  

- uvést v činnost chladící zařízení  

- zapnutí hlavního vypínače 
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- umístění dutiny na navíjecí zařízení a její zajištění pneumatickými dotlaky 

- zapnutí výhřevu teplotních zón, nastavení hodnot hraničních teplot – cca 2 hod před 

započetím výroby (vyhřívání šneku o 30 min později) – nahřátí stroje na provozní 

teplotu 

- po vyhřátí teplotních zón - přesun vytlačovací hlavy mimo pracovní (vytlačovací) 

válec posunem odvíjecí jednotky, proškrabání štěrbin hlavy špachtlí 

- spuštění šneku a kontrola celistvosti obou závojů taveného materiálu vycházejícího 

z obou štěrbin 

- spuštění vytlačovacího válce, odtahu a navíjení, nastavení rychlosti otáček, 

nastavení hlavy a ruční zavedení fólie 

- zapnutí vývěvy vytvářející podtlak na vytlačovacím válci k tvorbě bublin, regulace 

podtlakového vzduchu 

- nastavení požadované délky návinu na roli pomocí počitadla (počitadlo zvukově a 

světelně signalizuje 2 m před dosažením nastavené délky návinu fólie na dutině) 

- po přetočení revolveru hřídelí navíjecí jednotky přeříznutí fólie obsluhou a ruční 

zavedení fólie na novou dutinu, sejmutí navinuté role a příprava nové dutiny, 

včetně jejího zafixování pneumatickými dotlaky 

- kontrola a zabalení hotového výrobku do obalu, jeho označení a uskladnění 

- průběžná kontrola teploty, chlazení, rotační rychlosti, vývěvy, naplnění násypky 

granulátem a jeho nasávání apod. 

- ukončení provozu linky – vypnutí šneku (hlavního motoru), dovinutí veškeré fólie, 

vypnutí ohřevu těles, vypnutí hlavního vypínače celé linky, při delších odstávkách 

vypnutí chladícího zařízení 

 

Stroj na výrobu přířezů a bublinkových sáčků ZB 1600 (rok výroby 2014) 

Sáčkovací stroj, typové označení ZB 1600, slouží k výrobě bublinkových sáčků a přířezů. 

Stroj se skládá z hlavní trakční jednotky a kovových odvinovacích špic na přeložení 

bublinkové fólie do tvaru sáčku. Součástí je i odnímatelná odvíjecí konstrukce určená 

taktéž pro odvíjení bublinkové fólie. Obslužná zařízení tvoří pneumatický systém a vodní 

čerpadlo. 

Základním polotovarem pro výrobu bublinkových přířezů a sáčků je bublinková fólie, 

která se odvíjí ze zadní části stroje přes špici nebo odvíjecí zařízení. Výrobní proces začíná 

protažením bublinkové fólie podávacími válci, čímž se dostane do pracovní části stroje. 

Dutinkou v bublinkové fólii se prostrčí hřídel s náběhovým trnem, který se pevně přichytí 

k dutince a zafixuje se šrouby. Takto nasazená role se upevní do žlabu odvíječky. Fólie se 

lepicí páskou nalepí na již protaženou fólii ve stroji, a tím dojde k samovolnému protažení 

strojem. Obsluha poté uvede stroj v činnost stisknutím tlačítka START, čímž se spustí 

vlastní proces svařování sáčků nebo oddělování přířezů pomocí svařovací lišty, která se 

jednotlivými úseky opírá o teflonový válec. Zelené podávací válce odtrhávají již svařený 

sáček nebo oddělený přířez, který obsluha odebírá. Kvalita sváru se ovlivňuje teplotami 

svařovací lišty a rychlostí odebírání hotových sáčků.  
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Maximální produktivita zařízení je 1600 ks/hod, efektivní hodnota je nižší v závislosti na 

finálním výrobku. 

Aglomerátor HQ-300L (rok výroby 2014) 

Aglomerátor, typové označení HQ-300L, slouží ke zpracování odřezků fólie na aglomerát. 

Součástí tohoto zařízení je pneumatický systém a vodní čerpadlo. Zařízení se skládá z těla 

stroje, ve kterém jsou umístěny 3 rotační nože uchycené ke hřídeli, na jejímž konci je 

řemenice, kterou pohání klínové řemeny napojené na elektromotor. V těle samotného 

bubnu jsou umístěny statické nože. Aglomerátor je vybaven elektronickým řízením 

rozběhu hlavního motoru a přídavným topením včetně regulace teploty. Součástí zařízení 

je pneumatický systém a vodní čerpadlo. 

Základním výrobním procesem je aglomerace odřezků fólie. Soustava nožů (stacionárních 

a rotačních) v pracovním prostoru stroje rozseká zpracovávaný materiál, který se 

vznikajícím frikčním teplem ohřeje na tzv. aglomerační teplotu. Pracovní proces probíhá 

při teplotě kolem 140 °C. Následně se pomocí prudkého ochlazení (vstřiknutí vody) 

materiál shlukuje do granulí, které jsou dále rotujícími noži rozdrceny na menší materiál 

(regranulát). Po odpaření přebytečné vody a odsátí páry je materiál obsluhou vypuštěn do 

zásobníku.  

Maximální produktivita zařízení udávaná výrobcem je 120 kg/hod, skutečná produktivita 

je však nižší, cca 50 kg/hod. 

Obrázek č. 4: Technické vybavení výroby 

 

extrudér bublinkové fólie        stroj na výrobu přířezů a bublinkových sáčků     aglomerátor 

 

Manipulace s materiálem a hotovými výrobky a jejich skladování 

Manipulace s materiálem je prováděna ručně, pomocí nízkozdvižných ručních 

hydraulických paletovacích vozíků a rudlů nebo pomocí vysokozdvižného vozíku 

HYSTER H16. Při těchto činnostech je nutné zajistit bezpečnost zaměstnanců a 

respektovat zásady, opatření a postupy stanovené provozním řádem. To se týká především 

pohybu osob a dopravních prostředků, přenášení a přepravy břemen, vytváření 

manipulačních jednotek, stohování, skladování materiálu a hotových výrobků na paletách 

nebo v regálech, dodržování požadavků na pracovní a manipulační prostor a sklady. 
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B.1.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho 

dokončení 

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru:  leden 2017  

B.1.8 Výčet dotčených územně správních celků 

Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:  

Kraj: Pardubický     Krajský úřad Pardubického kraje 

Komenského nám. 125 

532 11 Pardubice 

Telefon: +420 466 026 111 

E-mail: posta@pardubickykraj.cz 

 

Obec: Chrast u Chrudimi   Město Chrast 

Náměstí 1 

538 51 Chrast u Chrudimi,  

Tel.: 469 666 100 

E-mail: podatelna@mestochrast.cz 

B.1.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních 

orgánů, které budou tato rozhodnutí vydávat 

K realizaci záměru je z hlediska stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) nutný: 

 souhlas se změnou využití území podle §76 - 78 a souhlas se změnou užívání 

stavby podle §127, zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), který vydává: 

Město Chrast  

Odbor výstavby a životního prostředí (stavební úřad) 

Náměstí 1 

538 51 Chrast u Chrudimi 

 

Pro získání souhlasu se změnou užívání stavby je nutné zažádat také o: 
 

 povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o 

ochraně ovzduší, které vydává: 
 

Krajský úřad Pardubického kraje 

Odbor životního prostředí a zemědělství 

Komenského nám. 125 

532 11 Pardubice 

mailto:posta@pardubickykraj.cz
mailto:podatelna@mestochrast.cz
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B.2 Údaje o vstupech 

Vzhledem k charakteru záměru jsou popisovány pouze vstupy, které se týkají jeho provozu 

(záměr není posuzován v době výstavby).  

B.2.1 Půda 

Plánovaný záměr je realizován na zastavěné ploše, proto se na něj nevztahuje ochrana 

zemědělského půdního fondu. Je situován v katastrálním území obce Chrast (653799) na 

pozemcích: 

• st. parc. č. 930 (zastavěná plocha nádvoří) - výměra 956 m
2
 

• st. parc. č. 619 (zastavěná plocha nádvoří) - výměra 204 m
2
 

• p. parc.č. 1195 (ostatní plocha) 

Zákres místa realizace záměru je znázorněn na obrázku č. 5. 

Z hlediska dosavadního platného územního plánu města Chrast (1998) je záměr v souladu 

s tímto územním plánem, neboť se nachází v zóně PS 4, sloužící pro umístění výroby a 

služeb. V současné době je zpracováván nový územní plán. 

Obrázek č. 5: Vymezení katastrálního území záměru 
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B.2.2 Voda  

Zásobování pitnou vodou je zajištěno vodovodní přípojkou, která je napojena na veřejný 

vodovod. Technologická voda se používá pouze na provoz aglomerátoru a na chlazení 

extrudérů, kde je recyklována. Odpar vody z chladicího zařízení je minimální a je 

doplňován z rozvodu pitné vody přímo do zásobníku u každého stroje (IBC kontejner). Při 

plném provozu extrudéru je odpar vody 20 – 30 litrů za měsíc. Spotřeba vody 

v aglomerátoru je 500 l/měsíc. Z toho vyplývá, že spotřeba vody do technologie je 

maximálně 560 l/měsíc, tedy 6,7 m
3
/rok. Následující bilance zahrnuje jak spotřebu 

technologické vody, tak spotřebu vody pro sociální účely. 

Bilance celkové spotřeby vody: 

- průměrná roční spotřeba    Qp   =     218,0 m
3
/rok 

- průměrná denní spotřeba    Qp   =     0,60  m
3
/den 

  =     0,007  l/s 

- maximální denní spotřeba    Qmax.d  =     0,90 m
3
/den 

  =     0,010 l/s 

- maximální hodinová spotřeba   Qmax.h  =    0,018 l/s 

 

B.2.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Surovinové zdroje 

Základní vstupní surovinou pro výrobu je LDPE-BRALEN 2-17 a 2-30 nebo RIBLENE. 

Pod těmito obchodními názvy je dodáván rozvětvený nízkohustotní polyetylen (LDPE), 

CAS číslo 9002-88-4, jenž je vyráběn vysokotlakou polymerací etylenu. Distribuuje se ve 

formě granulí voskovitého vzhledu. Je pružný, houževnatý a stabilní v rozmezí teplot od 

50 °C do 85 °C. Jedná se o materiál, který je stalý vůči neoxidujícím kyselinám, zásadám, 

solím a jejich roztokům. Oba výše zmíněné typy jsou vhodné zejména pro výrobu 

technických fólií včetně bublinkové fólie. Bezpečnostní listy těchto surovin jsou v příloze 

č. 7. 

Nízkohustotní polyetylen (BRALEN, RIBLENE) je při teplotách do 110 °C, tedy v tuhém 

stavu, stabilní a biologicky inertní a předpokládá se, že nepředstavuje riziko pro lidské 

zdraví, ani není nebezpečný pro životní prostředí. Nejsou prokázány účinky karcinogenní, 

mutagenní, senzibilizující ani reprodukční toxicita. V životním prostředí je cizorodou 

látkou s velmi pomalým rozkladem. Je nerozpustný ve vodě, rozkládá se vlivem UV 

záření. 
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Při teplotách vyšších (v roztaveném stavu) může při kontaktu s pokožkou a očima způsobit 

popáleniny.  

Při kontaktu s plamenem je hořlavý, ale těžko vznětlivý. Zápalná teplota je 340°C. Při 

hoření mohou vznikat kromě CO2 (oxid uhličitý) a H2O (vodní pára) i nebezpečné látky 

(např. CO - oxid uhelnatý) a dráždivé látky. Delší vdechování produktů jeho rozkladu 

může způsobit bolest hlavy nebo podráždit dýchací trakt. Při dosažení koncentrace prachu 

nad dolní mez výbušnosti (100 g/m
3
) hrozí nebezpečí výbuchu prachových částic 

v důsledku indukování statického náboje. Proto je vhodné místa jako jsou cisterny nebo 

zásobníky vybavit vhodným odvodem statického náboje. Přípustný expoziční limit pro 

koncentraci polyetylenového prachu v ovzduší na pracovišti je 5 mg/m
3
. Dále je nutné 

dodržovat veškerá protipožární opatření (zákaz kouření, zákaz práce s otevřeným ohněm, 

odstranění možných zdrojů vznícení). Nejsou vyžadována žádná speciální opatření při 

skladování. 

Tato látka není klasifikována podle nařízení CLP (nařízení ES č. 1272/2008 o klasifikaci a 

označování látek a směsí), tudíž u ní nejsou vyžadovány piktogramy ani údaje o 

nebezpečnosti. 

Elektrická energie  

Na spotřebě elektrické energie se největší měrou podílí strojní zařízení, menší měrou 

osvětlení a ohřev vody. Celkový instalovaný příkon je 175 kW, spotřeba elektrické energie 

pro uvažovanou produkci 800 t/rok je 795 MWh. Vytápění haly je zajištěno zbytkovým 

teplem od extrudérů, ohřev vody elektrickým ohřívačem o příkonu 2 kW. 

B.2.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Dopravní obsluha areálu představuje dovoz suroviny a odvoz hotových výrobků. Vykládka 

a nakládka probíhá u nákladové rampy v zadní části haly (pouze v denní době). Záměr 

počítá celkově s průměrnou intenzitou nákladní dopravy - celkem 2 nákladní automobily 

za den. Osobní doprava představuje 6 osobních automobilů zaměstnanců za den. 

Dopravní napojení areálu je řešeno přes vrátnici z Tylovy ulice, která se napojuje na 

páteřní komunikaci města Chrast II/358- Tyršova ulice. Za účelem zmapování stávajícího 

provozu v průmyslovém areálu, v němž bude záměr realizován, byl jako podklad pro 

hlukovou a rozptylovou studii proveden dopravně-inženýrský průzkum. Sčítání bylo 

provedeno v profilech označených na obrázku č. 6, výsledky dopravně-inženýrského 

průzkumu jsou uvedeny v tabulkách č. 1 a 2. Tyto výsledky byly vyhodnoceny podle 

technických podmínek TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích 

(EDIP). 



Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 

Změna využívání stavby: výrobní hala pletárny na výrobu bublinkové fólie z granulátu 

str. 46 (celkem 121) 

 

 

Obrázek č. 6: Pozice sčítacích profilů 
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Tabulka č. 1: Výsledky sčítání dopravy – Tylova ulice Chrast, srpen 2015 



Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 

Změna využívání stavby: výrobní hala pletárny na výrobu bublinkové fólie z granulátu 

str. 48 (celkem 121) 

 

Přepočet podle TP 189

lm km,d pi
t kd,t pi

r kt,RDPI RDPI

Motocykl M 2 3,19 79 1,27 210,6 0,47 3,81

Osobní automobil O 146 3,36 98,6 1,01 106 0,94 465,74

Nákladní automobily 17 3,68 125,6 0,8 103,9 0,96 48,05

Nákladní soupravy 1 3,9 128,1 0,78 99,3 1,01 3,07

Vozidla celkem SV 166 3,4 104,1 0,96 107,7 0,93 520,67

lm km,d pi
t kd,t pi

r kt,RDPI RDPI

Motocykl M 2 3,19 79 1,27 210,6 0,47 3,81

Osobní automobil O 132 3,36 98,6 1,01 106 0,94 421,08

Nákladní automobily 13 3,68 125,6 0,8 103,9 0,96 36,74

Nákladní soupravy 1 3,9 128,1 0,78 99,3 1,01 3,07

Vozidla celkem SV 148 3,4 104,1 0,96 107,7 0,93 464,7

lm km,d pi
t kd,t pi

r kt,RDPI RDPI

Motocykl M 0 3,19 79 1,27 210,6 0,47 0

Osobní automobil O 14 3,51 109,6 0,91 95,9 1,04 46,51

Nákladní automobily 4 3,73 121 0,83 95,9 1,04 12,88

Nákladní soupravy 0 3,9 126 0,79 95,9 1,04 0

Vozidla celkem SV 18 3,5 110,2 0,91 95,9 1,04 59,39

lm intenzita dopravy zajištěná v době průzkumu [voz/doba průzkumu]

km,d přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na denní intenzitu dopravy dne průzkumu

pi
t podíl denní intenzity dopravy v daném dni i  ku týdennímu průměru denních intenzit [%] 

kd,t přepočtový koeficinet denní intenzity dopravy dne průzkumu na týdenní průměr denních intenzit [-]

pi
r podíl měsíčního průměru denních intenzit dopravy ku ročnímu průměru denních intenzit [%], i značí měsíc

kt,RDPI přepočtový koeficient týdenního průzkumu denních intenzit dopravy na roční průměr denních intenzit dopravy [-]

RDPI roční průměr deních intenzit dopravy [voz/den], pro vozidla celkem

Přepočet na kategorie podle sčítání ŘSD

TV 51,12  = roční průměr denních intenzit těžkých vozidel [počet vozidel / 24 hod] 

O 465,74  = roční průměr denních intenzit osobních vozidel [počet vozidel / 24 hod] 

M 3,81  = roční průměr denních intenzit motocyklů [počet vozidel / 24 hod] 

SV 520,67  = roční průměr denních intenzit všech vozidel [počet vozidel / 24 hod] 

TV 39,81  = roční průměr denních intenzit těžkých vozidel [počet vozidel / 24 hod] 

O 421,08  = roční průměr denních intenzit osobních vozidel [počet vozidel / 24 hod] 

M 3,81  = roční průměr denních intenzit motocyklů [počet vozidel / 24 hod] 

SV 464,7  = roční průměr denních intenzit všech vozidel [počet vozidel / 24 hod] 

TV 12,88  = roční průměr denních intenzit těžkých vozidel [počet vozidel / 24 hod] 

O 46,51  = roční průměr denních intenzit osobních vozidel [počet vozidel / 24 hod] 

M 0  = roční průměr denních intenzit motocyklů [počet vozidel / 24 hod] 

SV 59,39  = roční průměr denních intenzit všech vozidel [počet vozidel / 24 hod] 

Tab. A)

Tab. B)

Tab. C)

TV

TV

TV

A)

B)

C)

 

Tabulka č. 2: Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích podle TP 189 
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B.3 Údaje o výstupech 

Vzhledem k charakteru záměru jsou popisovány pouze výstupy, které se týkají jeho provozu 

(záměr není posuzován v době výstavby).  

B.3.1 Ovzduší 

Výroba bublinkové fólie z granulátu patří mezi technologie zařazené zákonem 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší, mezi zdroje vyjmenované v příloze 2 tohoto zákona jako stacionární 

zdroje znečišťování ovzduší. Při tepelném zpracování suroviny (nízkohustotního 

polyetylenu), dochází primárně k uvolňování monomerů polyetylenu, případně alifatických 

uhlovodíků s vyšším počtem uhlíků. S rostoucí teplotou polyetylenu nabývá na významu 

oxidace těchto uhlovodíků, jejímiž produkty jsou oxidy uhlíku a vodní pára, v případě 

parciální oxidace pak především karbonylové sloučeniny a karboxylové kyseliny. V malé 

míře vznikají i alkoholy a ethery. Současně dochází i k esterifikaci karboxylových kyselin. 

Dominantními oxidačními deriváty uhlovodíků, které se uvolňují, jsou zejména aldehydy, 

ketony a karboxylové kyseliny. K významnější oxidaci dochází až při teplotách nad 200°C. 

Právě mnohé oxidační deriváty uhlovodíků mohou být senzoricky aktivní a jsou původci 

charakteristického zápachu spojeného se zahříváním LDPE. Těchto produktů může být celá 

řada, ale jejich koncentrace budou často pod mezí stanovitelnosti nebo i detekce. Proto se 

v takových případech nestanovují jednotlivé pachové látky, ale hodnotí se intenzita zápachu 

senzoricky  - metodou dynamické olfaktometrie. Intenzita zápachu se pak vyjadřuje jako 

mezinárodní pachové jednotky. Metodika tohoto stanovení je dána ČSN EN 13725.  

Měření škodlivin 

Při kontrole provozu společnosti Jasobal s.r.o. správními orgány dne 8. 4. 2015 bylo seznáno 

pochybení ve smyslu absence souhlasu se změnou účelu užívání stavby a provozováním 

zdroje znečišťování ovzduší bez povolení KÚ. Posuzovaná technologie je zařazena jako 

stacionární zdroj znečišťování ovzduší vyjmenovaný v příloze č. 2 k zákonu, kód 6.5 – 

Výroba a zpracování ostatních syntetických polymerů a výroba kompozitů, s výjimkou 

kompozitů vyjmenovaných jinde. 

Dne 4. 6. 2015 bylo na stávajícím provozu s výrobou na jednom extrudéru provedeno 

kontrolní měření škodlivin v pracovním prostředí akreditovanou laboratoří BIOANALYTIKA 

CZ s.r.o., Chrudim. Účelem měření bylo zjištění skutečných koncentrací prachu, těkavých 

organických látek (VOC) a vybraných karbonylových sloučenin v pracovním prostředí, odběr 

vzorků byl proveden formou osobního odběru za využití osobní odběrové aparatury AirChek 

XR5000 firmy SKC v dýchací zóně pracovníků. Výsledky jsou shrnuty v tabulce č. 3. 

Hodnoty v této tabulce jsou uvedeny pro podmínky 25 °C, 100 kPa. 

První modelování rozptylu látek v ovzduší  

První model rozptylu látek v ovzduší byl proveden v roce 2015 a byl součástí oznámení 

záměru. Výpočty rozptylové studie byly provedeny pro následující škodliviny emitované 
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provozem předkládaného záměru: undekan (organické látky), formaldehyd, acetaldehyd, 

valeral a hexal. 

Provozem záměru jsou také emitovány znečišťující látky z nákladní a osobní automobilové 

dopravy vyvolané provozem záměru, v první rozptylové studii byly tedy uvažovány i BaP, 

benzen, CO, NO2, PM10 a PM2.5.  

Rozptylová studie vycházela z výsledků měření pracovního prostředí v červnu 2015 a 

uvažovala tehdejší uspořádání s odtahem vzduchu třemi ventilátory (na konci roku 2015 byl 

počet ventilátorů zredukován na dva). Rozptylová studie z roku 2015 provedla porovnání se 

známými čichovými prahy a imisními limity. 

Tabulka č. 3: Výsledek měření škodlivin v pracovním prostředí (červen 2015) 

 
Jednotky: mg/m

3 Měření pracovního prostředí 4. 6. 2015 - provoz 1 extrudéru 

  Naměřené 
Přepočtené 

(celosměnové) NV 361/2007 Sb. 

  (23.5
o
C, 99.2 kPa) (25

o
C, 100 kPa) PEL (8-h směna) PEL (12-h směna) 

Prach 0,6 0,6 5 3,3 
Undekan (suma org. 

látek vyjádřených 

jako undekan) 1,483 1,36 - - 

Formaldehyd 0,021 0,019 0,5 0,3 

Acetaldehyd 0,024 0,022 50 33 
Akrolein 

(akrylaldehyd) < 0.006 0,006 0,25 0,17 

Aceton < 0.007 0,006 800 533 

Propionaldehyd < 0.008 0,007 - - 

Krotonaldehyd < 0.009 0,008 1 0,7 
Methakrolein (2-

methylpropenal) < 0.022 0,02 - - 

2-butanon < 0.005 0,005 600 400 

Butyraldehyd < 0.004 0,004 - - 

Benzaldehyd < 0.015 0,014 - - 

Valeraldehyd 0,005 0,005 - - 

m-Tolualdehyd < 0.015 0,014 - - 

Hexaldehyd 0,008 0,007 - - 

Poznámka: Hodnoty označené „“ jsou vypočteny z hodnot naměřených pod nejistotou použité metody 

stanovení.  
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Pro účely zpracování dokumentace EIA bylo dne 13. 1. 2016 akreditovanou laboratoří 

BIOANALYTIKA CZ s.r.o., Chrudim provedeno měření škodlivin v pracovním prostředí a 

měření emisí znečišťujících látek na výstupu z provozovny. Současně byl také realizován 

odběr pro stanovení emisí pachových látek akreditovanou laboratoří ODOUR, s.r.o, 

Černošice. Na žádost zpracovatele dokumentace byly po celou dobu měření, resp. již zhruba 

dvě hodiny před jeho zahájením, spuštěny oba extrudéry, na kterých byla vyráběna 

bublinková fólie, stroj na výrobu přířezů a bublinkových sáčků a aglomerátor. 

Účelem měření škodlivin v pracovním prostředí bylo zjištění skutečných koncentrací těkavých 

organických látek (karbonylových sloučenin, esterů a aromatických uhlovodíků) v pracovním 

prostředí. Měření bylo provedeno dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb. v 

platném znění ze dne 4. 12. 2003, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ze dne 12. 12. 2007, kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví zaměstnanců při práci v platném znění. Pro měření škodlivin v pracovním 

prostředí byl realizován stacionární odběr v dýchací zóně pracovníků za využití osobních 

odběrových aparatur AirChek XR5000 firmy SKC , které byly umístěny v hale pod výduchy 

(viz obrázek č. 7).  

Měření emisí znečišťujících látek (karbonylové sloučeniny, estery, alkylované substituenty 

benzenu a ostatní uhlovodíky) bylo provedeno manuálními odběry se záchytem na pevný 

sorbent s následným analytickým stanovením v akreditované laboratoři. Účelem měření bylo 

stanovení hmotnostní koncentrace a hmotnostních toků znečišťujících látek. Měření emisí 

proběhlo v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. a vyhláškou č. 415/2012 Sb. v platném znění. 

Měřícím místem emisí byl vodorovný úsek potrubí umístěný za ventilátory, viz obrázek č. 8. 

Účelem měření bylo stanovení hmotnostní koncentrace znečišťujících látek (viz tabulka č. 5). 

V době měření byla v provozu všechna umístěná zařízení (2 x extrudér bublinkové fólie, stroj 

na výrobu přířezů a sáčků, aglomerátor). V tabulce č. 4 jsou uvedeny vzduchotechnické 

parametry pro oba výduchy. 

Obrázek č. 7: Stacionární odběr vzorků při měření škodlivin v pracovním prostředí (leden 2016) 
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Obrázek č. 8: Umístění měřicích míst pro měření emisí znečišťujících látek (leden 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 4: Vzduchometrické parametry pro výduchy 1 a 2 

Parametry Výduch 1 Výduch 2 

datum odběru       13.1.2016       13.1.2016 

atmosférický tlak 97,500  kPa 97,500  kPa 

tlak plynu v potrubí 97,498  kPa 97,498  kPa 

teplota okolí 2,5  °C 2,5  °C 

průřez výduchu 0,126  m2 0,126  m2 

počet bodů měření dle ČSN ISO 10780 2 x 2 2 x 2 

skutečný počet bodů měření 1 x 4 1 x 4 

teplota vzdušiny         21,8  °C          21,8  °C 

hustota vzdušiny 8,000  kg.m-3 8,000  kg.m-3 

střední rychlost proudění vzdušiny 1,5  m.s-1 1,0  m.s-1 

objemový tok, podm. odběru 680  m3.hod-1 454  m3.hod-1 

objemový tok, N.P., vlhký plyn 606  m3.hod-1 404  m3.hod-1 
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Tabulka č. 5: Hmotnostní koncentrace znečišťujících látek naměřené v lednu 2016 

Měření pracovního prostředí dne 13. 1. 2016 při provozu 2 

extrudérů + aglomerátoru + 1 sáčkovačky při t = 197
o
C 

Měření emisí (podmínky 

viz tab. č. 4) 

 

Jednotky: mg/m
3 

 
Znečišťující 

látka 

Naměřené 

hodnoty pod 

výduchem 1 

Naměřené 

hodnoty pod 

výduchem 2 

NV 361/2007 Sb. 
Výduch 1 Výduch 2 

(16.7
o
C, 97.5 

kPa) 
(16.7

o
C, 97.5 

kPa) 

PEL (8-

h směna) 

PEL (12-

h směna) 
(21.8

o
C, 97.5 

kPa) 
(21.8

o
C, 97.5 

kPa) 

Formaldehyd 0,072 0,055 0,5 0,3 0,059 0,101 

Acetaldehyd 0,132 0,108 50 33 0,092 0,16 

Aceton 0,028 0,019 800 533 < 0.073 < 0.092 

Propionaldehyd 0,036 0,03 - - < 0.082 < 0.114 

2-butanon 0,015 0,013 600 400 < 0.051 < 0.071 

Butyraldehyd 0,05 0,039 - - < 0.04 0,073 

Valeraldehyd 0,043 0,033 - - < 0.046 0,07 

Hexaldehyd 0,029 0,022 - - < 0.041 < 0.057 

Benzen < 0.002 < 0.002 3 2 < 0.005 < 0.007 

Toluen 0,005 0,004 200 133 < 0.006 < 0.007 

Ethylbenzen < 0.002 < 0.002 200 133 < 0.005 < 0.007 

Xyleny (suma) 0,007 < 0.002 200 133 < 0.005 < 0.007 

Ethylacetát 0,018 0,012 700 467 0,39 0,081 

Butylacetát < 0.003 < 0.003 950 633 0,028 0,021 

Suma ropných 

uhlovodíků 
2,672 3,905 - - < 0.051 < 0.113 

 

Poznámka: Hodnoty označené „“ jsou vypočteny z hodnot naměřených pod nejistotou použité metody 

stanovení. 
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Obrázek č. 9: Odběr vzorků pachových látek (leden 2016) 

 

Odběr vzorků pro stanovení pachových látek akreditovanou laboratoří ODOUR, s.r.o. (viz 

obrázek č. 9) byl proveden souběžně s měřením společnosti BIOANALYTIKA CZ, s.r.o, dne 

13. 1. 2016. Následně byla touto společností realizována analýza pachových látek metodou 

dynamické olfaktometrie dle ČSN EN 13725 a vypracována pachová studie. 

Tabulka č. 6: Výsledky měření koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií v lednu 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky: 
cOD  - koncentrace pachových látek v Evropských pachových jednotkách 

qv  - objemový průtok vlhkého plynu za provozních podmínek 

qOD  - tok pachových látek vyjádřený jako součin koncentrace a průtoku 

Označení       
vzorku 

 

Čas odběru 
vzorku 

Koncentrace  Dolní mez  Horní mez Průtok  Pachový tok 

Popis vzorku pachových látek 

COD [ouE-m
-3

] 

c dolní 

[ouE-m
-3

] 

c horní 

[ouE-m
-3

] 

qv 

[m
3
h

-1
] 

qOD 

[ouE-s
-1

] 
 

4199 Výduch 1, Vz. 1  11:00-11:05 < 4 < 4 < 4 606 - 

4200 Výduch 1, Vz. 2  11:05-11:10 23 20 26 606 3,87 

Geometrický průměr  < 4 < 4 < 4 606 - 
 

4201 Výduch 2, Vz. 1  11:35-11:40 23 20 26 404 2,5 

4202 Výduch 2, Vz. 2  11:40-11:45 23 20 26 404 2,5 

Geometrický průměr  23 20 26 404 2,5 

Výsledek je geometrickým průměrem obou výsledků jednoho vzorku. 
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Na základě výsledků měření byly vystaveny protokoly, které byly podkladem pro 

vypracování nové rozptylová studie a pachové studie. Výsledky těchto studií byly použity pro 

hodnocení vlivů na veřejné zdraví (materiály jsou přílohami 3, 4 a 5 této dokumentace).  

Rozptylová studie byla vypracována jako podklad pro dokumentaci o hodnocení vlivu záměru 

na životní prostředí autorizovanou osobou Ing. Janou Kočovou dne 8. 3. 2016. Výpočet byl 

proveden podle metodiky SYMOS´97 (Systém modelování stacionárních zdrojů), kterou 

vydal ČHMÚ Praha v roce 1998. 

Pachová studie byla vypracována dne 24. 3. 2016 autorizovanou osobou Ing. Petrou 

Auterskou zastupující společnost ODOUR, s.r.o. Pro výpočet rozptylu pachových látek byla 

použita upravená metodika SYMOS´97 vycházející z materiálu „Odhad pachové zátěže 

adaptovaným rozptylovým modelem SYMOS´97, RNDr. Josef Keder, CSc., ČHMÚ Praha, 

Ochrana ovzduší. č. 6, 2006“. 

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví podle § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 

vypracovala dne 31. 3. 2016 RNDr. Irena Dvořáková, držitelka osvědčení MZ ČR o odborné 

způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví č. 1/2012. Pro hodnocení 

závažnosti nepříznivých vlivů na veřejné zdraví je standardně využívána metoda hodnocení 

zdravotních rizik (Health Risk Assessment), která využívá syntézu všech dostupných údajů a 

nejlepší vědecký úsudek pro určení druhu a stupně nebezpečnosti představovaného faktoru a 

existujících či potenciálních rizik z daného faktoru vyplývajících. 

B.3.2 Odpadní splaškové a dešťové vody 

V místě areálu výrobní haly (dříve pletárny) je vybudována jednotná kanalizace, do které jsou 

napojeny splaškové a dešťové vody.  

Odpadní vody 

Množství produkovaných splaškových vod odpovídá odběru pitné vody, přičemž 7 m
3
/rok 

vody bude spotřebováno při výrobě (je doplňován pouze odpar vody a z technologie odpadní 

vody nevznikají). Odpadní vody jsou svedeny do veřejné kanalizace se zaústěním do 

celoobecní čistírny odpadních vod. 

Parametry průtoků odpadní vody: 

- průměrný roční průtok   Qp  =     211,0 m
3
/rok 

- průměrný denní průtok   Qp  =     0,58  m
3
/den 

       =     0,007  l/s 

- maximální denní průtok   Qmax.d =     0,88 m
3
/den 

        =     0,010 l/s 

- maximální hodinový průtok  Qmax.h =     0,018 l/s 
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Dešťové vody 

Dešťové vody ze střechy ocelové výrobní haly jsou svedeny dešťovými svody do kanalizace 

výrobního areálu a následně zaústěny do veřejné kanalizace. Množství dešťových vod ze 

zpevněných ploch a objektu činí cca 7,25 l/s. 

B.3.3  Odpady 

S veškerými odpady bude nakládáno podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném 

znění a vyhlášky č. 383/2001 Sb. o porobnostech nakládání s odpady, v platném znění a dále 

podle obecně závazné vyhlášky obce o nakládání s tuhým komunálním odpadem. Soupis 

odpadů je uveden v tabulce č. 7.  

Tabulka č. 7: Možné odpady během provozu 

Kód 
Název podskupiny nebo druhu 

odpadu dle „katalogu odpadů“ 

Množství produkovaného 

odpadu 

Kategorie 

odpadu 

200139 plasty 100 kg/rok O 

200301 směsný komunální odpad 6 240 l/rok O 

     

Komunální odpad je shromažďován do nádoby o objemu 240 l a jeho svoz je realizován na 

základě smlouvy uzavřené s Městem Chrast 1x za 2 týdny. Odpadní plasty nevhodné pro 

aglomeraci na regranulát jsou shromažďovány do pytlů a předávány prostřednictvím obce do 

systému společnosti EKO-KOM a.s. Ačkoli odpadní sklo a papír z výroby nevznikají, je pro 

případ jejich vzniku k dispozici označená nádoba.  

Odpadní mazací a hydraulické oleje a olejové filtry jsou odstraňovány odbornou firmou, která 

realizuje údržbu strojů a zařízení. 

B.3.4 Ostatní 

Hluk 

Pro posouzení záměru byla vypracovaná samostatná hluková (akustická) studie, která je 

přiložena k dokumentaci jako příloha č. 6. Hluková studie byla zpracována společností 

BIOANALYTIKA CZ s.r.o. v srpnu 2015 a posuzuje vliv záměru na akustickou zátěž 

v chráněném venkovním prostoru staveb pro bydlení. Hodnocen byl vliv provozu 

stacionárních zdrojů hluku a vliv vyvolané automobilové dopravy na příjezdových 

komunikacích (liniové zdroje). Hluková studie byla aktualizována dne 30. 4. 2016. 

V hlukové studii jsou posouzeny samostatnými výpočty dvě výpočtové varianty: 

1. varianta 0 (nulová) - výhledový stav 2017 bez záměru 

2. varianta P (projektová) - výhledový stav 2017 se záměrem 
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Stacionární zdroje hluku 

Jako stacionární zdroje hluku (tabulka č. 8) se uplatní ventilátory a plášť výrobní haly.  Do 

stacionárních zdrojů hluku se dále také počítají areálové komunikace a parkoviště. Hlavním 

zdrojem hluku jsou tedy zejména ventilátory a doprava. 

Maximální očekávaná frekvence dopravy v provozovně JASOBAL s.r.o. zahrnuje 2 nákladní 

automobily v denní době (4 pohyby celkem za 16 hodin v denní době), 4 osobní automobily 

v denní době (8 pohybů celkem za 16 hodin v denní době), 2 osobní automobily v noční době 

(4 pohyby celkem za 8 hodin v noční době). Osobní i nákladní doprava vyjíždí do areálu 

z ulice Tylova, resp. silnicí III/35824, na kterou se vjíždí z hlavní ulice Tyršova, resp. silnicí 

II/358. Nákladní doprava v noční době nebude probíhat. 

Celý objekt provozovny se dělí na přístavek a halu. V hale se nachází 2 ventilátory (typ 

HCFT/6-355 H, akustický výkon 62 dB).  

Tabulka č. 8: Stacionární zdroje hluku 

Číslo 

zdroje 
Popis zdroje 

Hladina 

akustického 

výkonu [dB] 

Doba provozu 

den/noc 

t [hod.] 

Výška 

zdroje [m] 

P1, P2 2x ventilátor na jižní fasádě 62,0 16/8 3,0 

F4 plošný zdroj – S fasáda 61,8 16/8 3,0 

F5 plošný zdroj – J fasáda 61,8 16/8 3,0 

F6 plošný zdroj – Z fasáda 55,6 16/8 3,0 

F7 plošný zdroj – V fasáda 55,6 16/8 3,0 

S8 plošný zdroj - střecha 65,8 16/8 6,0 

 areálové komunikace - 16/8 - 

     

Liniové zdroje hluku 

Intenzity provozu byly převzaty z údajů ŘSD – Roční průměrné intenzity provozu v roce 

2010. Sčítání dopravy na silnici II/358 bylo provedeno naposledy v roce 2010 (tabulka č. 9). 
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Tabulka č. 9: Sčítání dopravy 2010 na silnici II/358 

Sčítání dopravy 2010 (sč. úsek: 5-3960 ) – II/358 

 roční průměr denních intenzit dopravy OA NA NS SV 

 roční průměr intenzit, den (06-22) voz/den 4951 627 125 5703 

 roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/noc 364 62 15 441 

 

Vysvětlivky k tabulkám č. 9 – 13: 

OA – osobní automobil + motocykl 

NA - nákladní automobil 

NS – nákladní souprava 

SV – všechna vozidla 

 

Dle TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy, II. vydání (EDIP 2012) jsou použity 

koeficienty pro navýšení z roku 2010 na rok 2017: 

- komunikace II. třídy osobní automobily + motocykly: 1,14 

- komunikace II. třídy nákladní automobily (soupravy): 1,01 

 

Tabulka č. 10: Sčítání dopravy 2010 pro nulovou variantu záměru na silnici II/358 

Sčítání dopravy - varianta nulová 2017 (sč. úsek: 5-3960 ) – II/358 

 roční průměr denních intenzit dopravy OA NA NS SV 

 roční průměr intenzit, den (06-22) voz/den 5644 633 126 6403 

 roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/noc 415 63 15 493 

     

V roce 2015 byl proveden dopravně-inženýrský průzkum – viz kapitola B.2.4. Úseky v 

následující tabulce č. 11 odpovídají číslování podle obrázku č. 6. 
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Tabulka č. 11: Intenzity dopravy v průmyslové zóně podle sčítání dopravy v roce 2015 

Denní doba 

úsek 1 2 3 

OA/16h 435 400 35 

NA/16h 41 35 9 

NS/16h 3 3 0 

Noční doba 

úsek 1 2 3 

OA/8h 23 25 0 

NA/8h 3 2 0 

NS/8h 0 0 0 

Tabulka č. 12: Intenzity dopravy v průmyslové zóně přepočet na rok 2017, nulová varianta (koeficienty 

podle TP 225: OA = 1,05; NA = 1,00) 

Denní doba 

úsek 1 2 3 

OA/16h 457 420 37 

NA/16h 41 35 9 

NS/16h 3 3 0 

Noční doba 

úsek 1 2 3 

OA/8h 24 26 0 

NA/8h 3 2 0 

NS/8h 0 0 0 

Tabulka č. 13: Sčítání dopravy 2017 pro projektovou variantu záměru na silnici II/358 

Sčítání dopravy - varianta projektová 2017 (sč.úsek: 5-3960 ) – II/358 (centrum) 

 roční průměr denních intenzit dopravy OA NA NS SV 

 roční průměr intenzit, den (06-22) voz/den 5648 633 126 6407 

 roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/noc 417 63 15 495 

Sčítání dopravy - varianta projektová 2017 (sč.úsek: 5-3960 ) – II/358 (Chrudim) 

 roční průměr denních intenzit dopravy OA NA NS SV 

 roční průměr intenzit, den (06-22) voz/den 5648 637 126 6411 

 roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/noc 417 63 15 495 
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Výpočtová rychlost byla zvolena pro osobní automobily v = 50 km/h a v = 50 km/h pro 

nákladní automobily. Kryt z asfaltového koberce F3 = 1,1. Terén pohltivý. 

Vibrace a záření 

Záměr není zdrojem vibrací nebo záření, které by mohly negativně ovlivnit zdraví obyvatel 

nebo životní prostředí. 

Zápach 

Problematika zápachu byla komplexně řešena v kapitole B.3.1 Ovzduší a D.1.2 Vlivy na 

ovzduší a klima a dále v samostatné Pachové studii, která je přílohou č. 4 této dokumentace. 

B.3.5 Doplňující údaje 

Navržený záměr nevyžaduje významné terénní úpravy a zásahy do krajiny. Současně nenese 

žádná rizika pro životní prostředí z hlediska kontaminace vod, ovzduší nebo půdy, vyjma 

nebezpečí požáru, v jehož důsledku by došlo k uvolnění většího množství znečišťujících látek 

do ovzduší.  

Provoz výroby bublinkové fólie není zařazen do skupiny A ani B podle zákona č. 224/2015 

Sb. o prevenci závažných havárií. 

Požární nebezpečí spočívá ve zpracování hořlavých látek a možnosti zapálení používaných 

obalových materiálů. 

Nebezpečí vzniku požáru a výbuchu je možné při nedodržení všeobecných a 

vnitropodnikových bezpečnostních předpisů (porušením pracovní kázně, nedbalostí, závadou 

na elektrických zařízeních a elektroinstalacích). Z tohoto důvodu je třeba dodržovat stanovené 

požárně – bezpečnostní předpisy. V případě vzniku požáru se postupuje podle požárního řádu. 

Hala je vybavena práškovými (8 ks) a sněhovými (1 ks) přenosnými hasicími přístroji, které 

jsou pravidelně revidovány a jsou v provozuschopném stavu. Pro prvotní zásah se využívá 

zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek. 

Přílohou požárního řádu je přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek, věcných 

prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení. 
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Požárně-technické charakteristiky látek, které se mohou v objektu vyskytovat: 

Polyetylen:  

stupeň hořlavosti C3 – lehce hořlavý 

teplota vznícení: 380°C 

dolní mez výbušnosti prachu: 100 g/m
3
 

teplota vznícení usazeného prachu: 350°C 

teplota vznícení rozvířeného prachu: 445°C 

 

Papír:  

stupeň hořlavosti C2 – středně hořlavý 

teplota vznícení: 397°C 

bod hoření: 241°C 

teplota žhnutí: 305°C 

teplota vzplanutí: 358°C 

 

Dřevo smrkové:  

stupeň hořlavosti C2 – středně hořlavý 

teplota vznícení: 397°C 

bod hoření: 241°C 

teplota žhnutí: 305°C 

teplota vzplanutí: 358°C 

 

Dřevo borové:  

stupeň hořlavosti C3 – lehce hořlavý 

teplota vznícení: 399°C 

bod hoření: 255°C 

teplota žhnutí: 295°C 

teplota vzplanutí: 346°C 

 

Fólie:  

stupeň hořlavosti C2 – středně hořlavý 

teplota vznícení: 440°C 

teplota vzplanutí: 330 - 350°C 

 

Plasty ostatní:  

stupeň hořlavosti C2 – středně hořlavý 

teplota vznícení: 400 - 420°C 

bod hoření: 250 - 260°C 

teplota žhnutí: 292°C 

teplota vzplanutí: 320 - 350°C 
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Stanovené podmínky požární bezpečnosti k zamezení vzniku, šíření požáru nebo 

výbuchu s následným požárem 

 

 

 V celém objektu platí zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm, neodborné 

zásahy do elektroinstalace a vstup nepovolaným osobám. 

 

 Veškeré rozsypané látky musí být ihned odstraněny a uklizeny do sběrných nádob. 

 

 Opravy a údržbu mohou provádět pouze zaměstnanci a osoby, které mají pro tuto 

činnost pověření jednatele a jsou prokazatelně proškoleny a mají pro vykonávanou 

činnost patřičnou kvalifikaci. 

 

 V případě provádění jakýchkoli svářečských prací jsou zaměstnanci a jiné osoby 

povinny dodržovat ČSN 05 0600, 05 0601, 050630. Pro jednotlivé svařování musí být 

zpracován vlastní bezpečnostní předpis, kde bude řešena požární asistence a následný 

dozor po ukončení prací. 

 

 Při zpracování plastů je zaměstnanec povinen počínat si obzvláště opatrně a používat 

osobní ochranné pomůcky: ochranné brýle, ochranné rukavice a ochranný pracovní 

oděv. 

 

 Pro přepravu, skladování a manipulaci platí ČSN 65 0201. Při manipulaci nepít a 

nekouřit, chránit se před zasažením očí a nadýcháním. Při manipulaci je třeba dbát 

všech manipulačních opatření daných bezpečnostními listy. 
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C.  ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 

dotčeného území 

Místem realizace záměru je starší hala s přístavkem (dříve pletárna), která je součástí 

průmyslového areálu v intravilánu obce Chrast v zóně PS 4 sloužící pro umístění výroby a 

služeb (viz následující obrázek č. 10). Záměr je v souladu s územním plánem obce.  

Záměr představuje umístění stacionárních a liniových zdrojů hluku. Posouzení jejich vlivu na 

území se věnuje hluková studie. Záměr svou povahou spadá mezi vyjmenované stacionární 

zdroje znečištění ovzduší podle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v 

platném znění (kategorie 6.5 „Výroba a zpracování ostatních syntetických polymerů a výroba 

kompozitů s výjimkou kompozitů vyjmenovaných jinde“), proto byla pro účely této 

dokumentace vypracována rozptylová studie. Výsledky studií (viz přílohy 3 - 6), jsou 

uvedeny také v části D, v kapitolách D.1.1 až D.1.3. 

 

Obrázek č. 10:: Územní plán obce Chrast - změna 2013  

(zdroj: http://www.chrudim.eu/uzemne-planovaci-dokumentace/chrast.html) 
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Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

V posuzované lokalitě záměru se prvky územního systému ekologické stability (ÚSES), 

nevyskytují. Nebližšími ÚSES jsou lokální prvky schválené územním plánem sídelního 

útvaru Chrast v roce 1998, které jsou situovány především po obou březích toku Žejbra, a dále 

regionální biokoridor Bítovánka-Skála (kód 1347) a regionální biocentrum Bítovánka (kód 

903) jižním a jihozápadním směrem 3 – 3,5 km od záměru. Záměr tyto systémy nijak 

neovlivní. 

 

Natura 2000 – evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti 

Záměr svými vlivy nezasahuje do soustavy Natura 2000, neovlivňuje ptačí oblasti ani jiné 

evropsky významné lokality (EVL). Nejbližšími EVL jsou EVL Malá Straka cca 5 km 

jihozápadně od záměru a EVL Anenské údolí 5,5 km jihovýchodně od záměru. 

Chráněná území, významné krajinné prvky, přírodní parky a památné stromy 

Oblast zájmu se nenachází ve zvláště chráněném území (ZCHÚ) a není součástí přírodního 

parku. Nejbližší národní přírodní památka je Chrašická stráň, která se nalézá za Chrašickým 

rybníkem (1,5 km západně od záměru). Předmětem ochrany jsou také aleje Malá Lipka a 

Velká Lipka vzdálené 800 a 1 100 m od záměru. 

Nejbližší významné krajinné prvky (VKP) v okolí záměru jsou vodní tok Žejbro, Chrašický 

rybník (1,2 km, Chrast) a Horecký rybník (1,7 km, Podlažice).  

Obrázek č. 11: MZCHÚ - PP Chrašická stráň a její ochranné pásmo  
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Záplavová oblast 

Tato lokalita leží mimo záplavové území. 

Surovinové a jiné přírodní zdroje 

V dané lokalitě se přímo nenachází žádné ložisko nerostných surovin ani chráněné ložiskové 

území. Nejbližší chráněné ložiskové území (ložiska cihlářských surovin) se nachází v obci 

Rosice u Chrasti ve vzdálenosti 1,6 km od záměru.  

Obrázek č. 12: Nejbližší chráněné ložiskové území Rosice u Chrasti 

 

Architektonické a historické památky 

V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenachází žádné architektonické ani 

historické památky ani archeologická naleziště. Mezi nejbližší technické a architektonické 

památky patří vodojem z roku 1929 (600 m), stará vodárenská věž z roku 1662 (1,2 km), 

zámek Chrast, k němuž náleží i park a městské muzeum (650 m).  
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C.2 Charakteristika současného stavu životního prostředí 

v dotčeném území  

C.2.1 Ovzduší a klima 

Klimatické poměry 

Podle klimatické rajonizace E. Quitta náleží posuzovaná oblast do teplé klimatické oblasti T2 

(viz obrázek č. 13) [1]. Klimatická charakterizace je shrnuta v následující tabulce č. 14. 

Tabulka č. 14: Klimatická charakterizaci oblasti T2 [1] 

 

 

 

Charakterizace klimatické oblasti T2 

Počet letních dnů 50 - 60 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 

Počet mrazových dnů 100 - 110 

Počet ledových dnů 30 - 40 

Průměrná teplota v lednu (°C) -2 až -3 

Průměrná teplota v červenci (°C) 18 - 19 

Průměrná teplota v dubnu (°C) 8 - 9 

Průměrná teplota v říjnu (°C) 7 - 9 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm) 350 - 400 

Srážkový úhrn v zimním období (mm) 200 - 300 

Počet dnů se sněhovou přikrývkou 40 - 50 

Počet dnů zamračených 120 - 140 

Počet dnů jasných 40 - 50 
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   Obrázek č. 13: Klimatická mapa s označeným místem záměru [1] 

 

Charakteristika lokality z hlediska rozptylových podmínek 

Pro posouzení vlivu stávajícího provozu a dopravy na ovzduší byla vypracována rozptylová 

studie, která se nachází v přílohové části dokumentace (příloha č. 3). Meteorologickou situaci 

popisuje větrná růžice, která udává četnost směru větru ve výšce 10 m nad terénem pro pět 

tříd stability přízemní vrstvy atmosféry a tři třídy rychlosti větru. Její odborný odhad pro 

lokalitu Chrast, okres Chrudim s přihlédnutím k charakteru terénu zpracoval ČHMÚ Praha. 

Hodnoty větrné růžice jsou uvedeny v tabulce č. 15 a grafické znázornění větrné růžice je na 

obrázku č. 14 a 15. 

Tabulka č. 15: Hodnoty celkové větrné růžice pro město Chrast (okres Chrudim) 

 

Směr/Rychlost S SV V JV J JZ Z SZ CALM Celkem 

1.7 m/s 2,64 3,71 2,97 2,64 6,84 5,30 10,02 9,76 17,15 61,03 

5 m/s 2,29 3,19 2,55 2,28 5,88 4,55 8,61 8,38 0,00 37,73 

11 m/s 0,07 0,11 0,08 0,07 0,19 0,16 0,28 0,28 0,00 1,24 

Celkem (%) 5,00 7,01 5,60 4,99 12,91 10,01 18,91 18,42 17,15 100,00 
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Stabilitní růžice

I. třída stability - velmi stabilní II. třída stability - stabilní III. třída stability - izotermní
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Obrázek č. 14: Stabilitní větrná růžice pro město Chrast (okres Chrudim) 

 

Z této větrné růžice vyplývá, že největší četnost výskytu má západní vítr s 18,91 % a 

severozápadní vítr s 18,42 %. Četnost výskytu bezvětří je 17,15 %.  

Vítr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 61 % případů, vítr o rychlosti od 2,5 do 7,5 m/s lze 

očekávat v 38 % a rychlost větru nad 7,5 m/s se vyskytuje v 1 %.  

Dobré rozptylové podmínky se vyskytují v 59,1 % případů, špatné rozptylové podmínky se 

vyskytují v 28,91% případů. 
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Obrázek č. 15: Rychlostní větrná růžice pro lokalitu Chrast (okres Chrudim) 

Tabulka s hodnotami větrné růžice pro jednotlivé třídy stability větru (I. – V.) se nachází 

v rozptylové studii na str. 24 (tabulka č. 14). 

Imisní charakteristiky území  

V posuzované oblasti (město Chrast) se nenachází žádná z monitorovacích stanic ISKO 

(informační systém kvality ovzduší). Dle ISKO (www.chmi.cz) se nejbližší monitorovací 

stanice, která svou charakteristikou, umístěním a reprezentativností nejlépe odpovídá zájmové 

lokalitě, nachází ve vzdálenosti cca 20 km od posuzovaného záměru – stanice Svratouch (viz 

následující charakteristika).  
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Charakteristika stanice Svratouch (Chrudim) 

Umístění: Stanice je umístěna v areálu meteorologické stanice ČHMÚ. 

Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km). 

Cíl měřícího programu: stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací. 

Krajina: zemědělská půda, převažuje orná půda. 

Typ stanice: pozaďová. 

EOI - typ zóny: venkovská. 

EOI - charakteristika zóny: zemědělská; přírodní. 

 Měření imisních koncentrací NO2 bylo na stanici Svratouch ukončeno dne 31.10.2012. Z 

údajú naměřených do roku 2013 vyplývá, že imisní limity těchto látek nebyly na této 

měřicí stanici (ESVR - Svratouch) překračovány.  

 Obdobně nejsou na této měřicí stanici překračovány imisní limity pro částice PM10 a PM2.5. 

 

Monitorování imisních koncentrací CO se v Pardubickém kraji neprovádí. 

 

Monitorování imisních koncentrací BaP se v Pardubickém kraji provádí pouze na jedné 

měřící stanici: Pardubice-Dukla. Reprezentativnost stanice Pardubice-Dukla je 0,5 – 4 km a 

stanice se nachází cca 18 km od posuzovaného záměru. Hodnoty imisních koncentrací BaP 

z této monitorovací stanice nelze pro zájmovou oblast použít. 

Monitorování imisních koncentrací benzenu v Pardubickém kraji provádí na dvou měřících 

stanicích: Pardubice-Dukla a Pardubice-Rosice. Reprezentativnost stanice Pardubice-Dukla je 

0,5 – 4 km a stanice se nachází cca 18 km od posuzovaného záměru. Reprezentativnost 

stanice Pardubice-Rosice je 0,5 – 4 km a stanice se nachází cca 21 km od posuzovaného 

záměru. Hodnoty imisních koncentrací benzenu z těchto monitorovacích stanic nelze pro 

zájmovou oblast použít. 

Monitorování imisních koncentrací jednotlivých těkavých organických látek (VOC) se 

v rámci ISKO provádí na dvou měřících stanicích: Košetice a Praha 4 – Libuš.  

Monitorování imisních koncentrací acetaldehydu, acetonu, butylacetátu, ethylacetátu a 

formaldehydu se v rámci ISKO neprovádí.  

Pro modelování rozptylu znečišťujících látek byly pro popis imisní situace použity hodnoty 

stávajících imisních koncentrací znečišťujících látek z aktuálních map úrovní znečištění 

konstruovaných v síti 1 x 1 km. Tyto mapy jsou k dispozici na webových stránkách ČHMÚ 

(www. chmi.cz), kde jsou zveřejňovány průměrné hodnoty imisních koncentrací pro čtverce o 

velikosti 1 km
2
 za předchozích 5 kalendářních let (klouzavý průměr, naposledy pro roky 2010 

– 2014) pro PM10, PM2.5, NO2, benzen, B(a)P (viz obr. č. 12 – 17 v rozptylové studii) a 

některé další látky.  Tyto hodnoty jsou používány jako tzv. imisní pozadí, k nimž je následně 

ve výpočtových bodech i v bodech v síti souřadnic přičítán vypočtený imisní příspěvek 

záměru. 
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C.2.2 Voda 

Lokalita záměru se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje, ani v ochranném pásmu 

léčivých zdrojů a minerálních vod. Nenachází se ani v chráněné oblasti přirozené akumulace 

vod (hranice nejbližší CHOPAV Východočeská křída se nachází 7 km východně od místa 

záměru). 

Odpadní vody (splaškové i dešťové) jsou odváděny z objektu sběračem jednotné kanalizace 

v Tylově a Tyršově ulici do kmenového sběrače v Chrašické ulici. Město Chrast má 

vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která je ve správě VS Chrudim a.s. Ta je zakončená 

čistírnou odpadních vod (ČOV) v lokalitě Chrašice. Z čistírny je vyčištěná odpadní voda 

vypouštěna levobřežním vyústěním do toku Žejbro (číslo hydrologického pořadí 1-03-03-

069), který se dále vlévá do Novohradky (hydrologické pořadí, 1-03-03-040) jako její 

levostranný přítok. 

C.2.3 Geologické a geomorfologické poměry, hydrogeologické poměry 

C.2.3.1 Geologické a geomorfologické poměry 

Podle geomorfologického členění dle Demka (1987) náleží zájmové území do provincie 

Česká vysočina, subprovincie VI. Česká tabule, geomorfologické oblasti Východočeské 

tabule, geomorfologického celku Svitavská pahorkatina, geomorfologického podcelku 

Chrudimská tabule, okrsku Hrochotýnecká tabule. Při jižním okraji tohoto okrsku leží město 

Chrast [4]. 

Z regionálně geologického hlediska náleží zájmová oblast k jižní části české křídové pánve. 

Křídové sedimenty patří k pánevnímu labskému vývoji v převažující facii vápnitých jílovců a 

slínovců. Podloží kvartérních sedimentů je na lokalitě budováno komplexem 

svrchnokřídových sedimentů stáří cenoman až střední turon. Spodní část souvrství je tvořena 

převážně křemennými pískovci, slepenci a jílovci perucko-korycanského souvrství. 

Následující statigrafickou jednotkou je bělohorské souvrství (spodní turon), které je tvořeno 

většinou slínovci s prachovou příměsí a slínitými až písčitými prachovci [5]. Ke střednímu 

turonu řadíme další souvrství jizerské, tvořené slínovci až písčitými slínovci. Vlastní skalní 

podloží je ve svrchní části většinou zvětralé a vytváří přechodový horizont slínů a jílů.  

Kvartérní sedimenty představují v zájmové oblasti zejména pleistocénní eolické spraše a 

sprašové hlíny charakteru plastických prachovitých až písčitých jílů ve svrchní části 

kvartérního profilu.  Přirozené kvartérní sedimenty mohou být zastoupeny antropogenními 

navážkami. 

C.2.3.2 Hydrogeologické poměry lokality 

Z pohledu hydrogeologického náleží zájmové území do hydrogeologického rajónu 

4310 Chrudimská křída. Rajón zahrnuje monoklinálně uložené křídové sedimenty při okraji 

české křídové pánve na severovýchodních svazích Železných hor. Území patří do povodí 

levostranných přítoků Labe a Loučné, z nichž nejvýznamnější je Chrudimka s Novohradkou. 
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V rajónu je vyvinut pouze bazální kolektor A vázaný na klastika perucko-korycanského 

souvrství cenomanského stáří, lokálně i mladší horniny příbojové facie. Nadložní křídová 

souvrství labské facie tvoří stropní izolátor [6, 7]. 

Propustnost kolektoru A je průlinově puklinová, hladina kolektoru má napjatý charakter, 

se střední transmisivitou v řádu 1.10
-4

 až 1.10
-3

 m
2
.s

-1
 a mineralizací okolo 

0,3 - 1 g.l
-1

, chemického typu převážně Ca-HCO3. Kolektor je omezen především na 

sníženiny předcenomanského reliéfu – podlažickou depresi a depresi Přelouč – Markovice. 

Oběh vody je konformní s uložením kolektoru. Nádrž podzemní vody je doplňována jednak 

přímo infiltrovaným podílem srážek a jednak influkcí z toků na rozhraní křídy a krystalinika 

Železných hor. Přírodní drenáž je artéskými vývěry v údolí toků, kde je tektonicky porušená 

těsnost artéského stropu. Pro vodárenské využití vyžadují vody jednostupňové odželezňování 

a případně odstraňování amonných iontů. Zranitelnost kolektoru a zátěž potenciálními zdroji 

znečištění je vzhledem k artéskému zvodnění střední [8]. Směr proudění podzemní vody 

v kolektoru se předpokládá severním směrem. 

C.2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje 

C.2.4.1 Půda 

Plánovaný záměr pro změnu využívání stavby je situován v katastrálním území města Chrast. 

Realizací záměru nedojde k záboru zemědělského půdního fondu. Dotčenými pozemky jsou  

parc.st. č. 930 (zastavěná plocha nádvoří), parc.st.č. 619 (zastavěná plocha nádvoří) a parc.č. 

1195 (ostatní plocha). Na žádném z těchto pozemků nejsou evidovány žádné způsoby 

ochrany. Záměr je v souladu s platným územním plánem obce Chrast. 

V lokalitě záměru se nachází kambizem (dříve hnědá půda), subtypu vyluhovaná. Tato půda 

je zcela typická pro Pardubický kraj a jeho okolí. Kambizemě se vyznačují kambickým 

metamorfovaným horizontem bez jílových povlaků. Co se týče zrnitosti, tak jsou kambizemě 

nejčastěji hlinitého charakteru. Vývojově se jedná o mladé půdy, které se vyvinuly nejčastěji 

z rankerů a pararendzin. 

Podle dostupných údajů není v prostoru areálu půda kontaminovaná a nejsou zde evidované 

žádné staré ekologické zátěže. 

C.2.4.2 Horninové prostředí, přírodní zdroje 

Posuzovaný záměr se netýká zásahu do horninového prostředí. Na základě údajů z databází 

České geologické služby - Geofond ČR bylo zjištěno, že v místě záměru ani v jeho širším 

okolí nejsou evidována ložiska nerostných surovin, chráněná ložisková území ani dobývací 

prostory. Nejbližší chráněné ložiskové území se nachází necelé 2 km v obci Rosice u Chrasti 

(cihlářská surovina). V zájmovém území se nenacházejí ani poddolovaná území, stará důlní 

díla a deponie. 
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C.2.5 Flóra a fauna, ekosystémy, krajina 

Zájmové území, na kterém se nachází výrobní hala podle biogeografického členění České 

republiky podle Culky [9], náleží do province středoevropských listnatých lesů a hercynské 

podprovincie a je součástí Pardubického bioregionu 1.8. Vegetace hercynské podprovincie je 

ovlivněna geologicky starým podložím Českého masívu. Převažují zde kyselé a krystalické 

břidlice a vulkanity, na kterých se vyvinuly převážně kyselé a živinami chudé půdy. Živinami 

bohatší a bazičtější podklady se zde vyskytují v malé míře. 

Z fytogeografického členění ČR spadá záměr do fytogeografické oblasti termofytika, 

fytogeografického obvodu Pardubického Polabí, okresu Východní Polabí a podokresu 

Pardubické Polabí, viz obrázek č. 16. 

Z potenciální přirozené vegetace se v zájmové lokalitě vyskytovala černýšová dubohabřina 

(Melampyro nemorosi-Carpinetum). 

Obrázek č. 16: Lokalizace fytogeografického podokresu Pardubické Polabí (Chrast) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.2.5.1 Flóra 

Posuzovaný záměr společnosti JASOBAL s.r.o. se nachází na pozemku tvořeném zčásti 

neudržovanou travnatou plochou a degradující ruderální vegetací. Z hlediska druhové 

pestrosti je to lokalita velmi chudá. Příjezdová cesta k objektu je osázena liniovou výsadbou 

vzrostlých věkově starších jedinců Tilia cordata (lípy malolisté), která vzhledově vytváří 

lipovou alej.  
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Dřevinná skladba v okolí objektu pro výrobu bublinkových fólií je tvořena vysazenými 

dřevinami jak listnatými, tak jehličnatými. Z listnatých druhů se zde vyskytuje např. 

Acer platanoides (javor mléč), Robinia pseudoacacia (trnovník akát), Tilia cordata (lípa 

malolistá) nebo Syringa vulgaris (šeřík obecný). Robinia pseudoacacia je významným 

medonosným a zároveň invazním druhem. Jehličnaté druhy zde reprezentuje Larix decidua 

(modřín opadavý) a Pinus sylvestris (borovice lesní). Keřové patro zahrnují především druhy 

náletové jako např. Acer platanoides (javor mléč), Sambucus nigra (bez černý) a Rosa canina 

(růže šípková). Okolí objektu obklopují mohutné porosty Rubus fruticosus (ostružiníku 

křovitého), které omezují růst jiných druhů rostlin. Z hlediska uměle vysázených druhů 

okrasných dřevin zde byl nalezen Symphoricarpos albus (pámelník bílý). Pod objektem na 

výrobu bublinkových fólií se vyskytuje popínavý druh Hedera helix (břečťan popínavý). 

Bylinné patro je druhově chudé a zahrnuje druhy ruderální, nitrofilní a apofytní jako jsou 

Urtica dioica (kopřiva dvoudomá), Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý) nebo Polygonum 

aviculare (truskavec ptačí). 

Nalezené rostlinné druhy: Poa annua (lipnice roční), Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý) a 

Cerastium holosteoides (rožec obecný) nebo Setaria viridis (bér zelený) patří do skupiny 

rostlin snášejících sešlapávání. 

Seznam nalezených taxonů v okolí objektu je uveden níže: 

Sambucus nigra bez černý  Berberis aquifólium mahonie cesmínolistá 

Heracleum spohondylium bolševník obecný   Larix decidua modřín opadavý 

Pinus sylvestris borovice lesní  Rubus fruticosus ostružiník křovitý 

Aegopodium podagraria bršlice kozí noha   Artemisia vulgaris pelyněk černobýl 

Betula pendula bříza bělokorá  Cirsium vulgare pcháč obecný 

Hedera helix břečťan popínavý  Cerastium holosteoides rožec obecný 

Lamium purpureum hluchavka nachová   Rosa canina růže šípková 

Acer platanoides javor mléč  Taraxacum officinale smetánka lékařská 

Trifólium repens jetel plazivý   Dactylis glomerata srha říznačka 

Plantago lanceolata jitrocel kopinatý   Syringa vulgaris šeřík obecný 

Dryopteris filix-mas kapraď samec  Crepis paludosa škarda bahenní 

Urtica dioica kopřiva dvoudomá   Lotus corniculatus štírovník růžkatý 

Geum urbanum kuklík městský 

  

Robinia pseudoacacia trnovník akát 

Trifólium pratense jetel luční Salix caprea vrba jíva 

Lolium perenne jílek vytrvalý Erigeron canadensis turanka kanadská 

Atriplex patula lebeda rozkladitá Epilobium angustifólium vrbina chlupatá 

Poa annua  lipnice roční   
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Obrázek č. 17: Liniová výsadba Tilia cordata u příjezdové cesty k objektu (autor: Novohradská J, 

srpen 2015) 

 

 

 
 

Obrázek č. 18: Epilobium 

hirsutum (autor: Novohradská J, 

srpen 2015) 

 
 

Obrázek č. 19: Trifólium 

pretense (autor: Novohradská 

J, srpen 2015) 

 
 

Obrázek č. 20: Plody 

Rubus fruticosu (autor: 

Novohradská J, srpen 2015) 
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Na předmětné lokalitě nebyl nalezen žádný druh patřící do skupiny chráněných a ohrožených 

druhů rostlin. 

Z invazních druhů rostlin se zde vyskytují vzrostlí jedinci Robinia pseudoacacia (trnovník 

akát). Jedná se o ojedinělý výskyt náletových jedinců. 

C.2.5.2 Prvky dřevin rostoucí mimo les 

Další rozptýlená zeleň, kromě jmenované okrasné výsadby a náletových dřevin, se na lokalitě 

nevyskytuje. Ke střetu záměru se zájmy ochrany dřevin nedojde. 

C.2.5.3 Fauna 

Vzhledem k charakteru lokality (obrázky č. 17 - 23) a jejího umístění lze předpokládat, že zde 

bude druhová diverzita velmi chudá. Během terénního průzkumu byl zaznamenán občasný 

výskyt běžného ptactva, jako např. Passer domesticus (vrabec obecný) a Hirundo rustica 

(vlaštovka obecná). Oba druhy byly pozorovány během přeletu nad objektem. Ze skupiny 

bezobratlých živočichů tento biotop reprezentuje např. Tettigonia viridissima (kobylka 

zelená) či Lasius niger (mravenec obecný). Z řádu Diptera byla zaznamenána Sarcophaga 

camaria (masařka obecná) a Calliophora vicina (bzučivka obecná). Z blanokřídlího hmyzu se 

zde vyskytuje Vespa vulgaris (vosa obecná) a Apis mellifera (včela medonosná). Dalšími 

bezobratlými živočichy, kteří se zde nachází, jsou např. Coccinella septempunctata (slunéčko 

sedmitečné) a Lumbricus terrestris (žížala obecná). Ze skupiny měkkýšů byly v okolí objektu 

objeveny schránky od Arion lusitanicus (plzák španělský) a Helix pomatia (hlemýžď 

zahradní). Typický je zde výskyt ploštice Pyrrhocoris apterus (ruměnice pospolná), která 

bývá vázána na lípy. 

Výskyt chráněných druhů živočichů zde nebyl prokázán. 
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Obrázek č. 21: Lipová alej, na kterou je vázána ruměnice pospolná (autor: Novohradská J, srpen 2015) 

 

 

 
 

Obrázek č. 22: Pyrrhocoris apterus  

(autor: Novohradská J, srpen 2015) 

 
 

Obrázek č. 23: Apis mellifera 
(autor: Novohradská J, srpen 2015) 

 

C.2.5.4 Územní systém ekologické stability 

V posuzované lokalitě záměru se jakékoliv prvky územního systému ekologické stability 

nevyskytují. Nejblíže umístěným prvkem je regionální biokoridor Bítovánka-Skála (kód 

1347), který je umístěn 3 km jižně od záměru, a regionální biocentrum Bítovánka (kód 903), 

jež leží 3,5 km jihozápadně od záměru. Dle připravovaného nového územního plánu jsou 

navrženy v okolí obce lokální biocentra a biokoridory, které budou vzájemně propojeny a 

budou navazovat na biokoridory regionální. Tyto budou vedeny mimo území realizovaného 

záměru. Záměr tyto systémy nijak neovlivní. 



Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 

Změna využívání stavby: výrobní hala pletárny na výrobu bublinkové fólie z granulátu 

str. 78 (celkem 121) 

 

C.2.5.5 Lokality evropského významu (EVL) 

V zájmovém území a nejbližším okolí záměru se nevyskytuje žádná evropsky významná 

lokalita ve smyslu vymezení dle § 45a až § 45d zákona č. 218/2004 Sb.  

C.2.5.6 Ptačí oblasti 

V zájmovém území a jeho blízkém okolí se nenachází žádná ptačí oblast, resp. ptačí oblasti. 

C.2.5.7 Chráněná území 

Posuzovaná lokalita neleží v žádném velkoplošném ani maloplošném zvláště chráněném 

území, tzn. neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní 

rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace ani přírodní památky. 

C.2.5.8 Významné krajinné prvky 

Lokalita záměru není tvořena a ani nezasahuje do žádného významného krajinného prvku dle 

zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

Obrázek č. 24: Prvky ochrany přírody v okolí místa záměru 

 

C.2.5.9 Krajina a krajinný ráz 

Posuzovaná lokalita záměru se nachází 12,5 km jihovýchodně od Chrudimi v intravilánu obce 

Chrast. Záměr bude realizován na pozemcích územním plánem vymezených pro umístění 

výroby a služeb. Záměr neohrožuje žádné hodnotné přírodní, kulturní ani historické 

dominanty. Krajinný ráz v posuzované lokalitě je narušen již existujícími stavbami 

průmyslového areálu. Záměr, tedy změna využití stavby (haly), s sebou nepřináší žádné 
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terénní úpravy či nové zásahy do krajiny a lze předpokládat, že nedojde ke změně současného 

krajinného rázu ve stávajícím prostředí. 

C.2.6 Obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky 

Aktuální počet obyvatel města Chrast je 3074, datováno k lednu 2015.  

Historie lokality je poprvé zmiňována počátku 12. století, kdy v místě vznikl Podlažický 

klášter (zanikl v 15. století). Chrast založili mniši z Podlažického kláštera na počátku 14. 

století a podstatně jej rozšířili biskupové v 18. století. V roce 1853 byla Chrast povýšena na 

město. Druhá polovina 19. století byla ve znamení rozmachu národního života (do Prahy byl 

poslán základní kámen na stavbu Národního divadla), v roce 1868 se město připojilo na 

železniční trať Německý Brod - Pardubice, začínaly vznikat politické strany, různé spolky 

(Sokol, divadelní ochotníci). Na konci 19. století byl vybudován městský vodovod, objevily 

se první továrny a vývoj tohoto města pokračuje až do současnosti (vybudování ČOV, naučné 

stezky Chrastecka apod.) [10]. Významné památky Chrasti jsou shrnuty v následující tabulce 

č. 16. 

Záměr se nenachází na území s archeologicky významnými lokalitami. S ohledem na 

charakter záměru se nepředpokládá možnost archeologického nálezu. Místo realizace záměru 

se nachází mimo památky kulturního významu. 

Tabulka č. 16: Chrast a její významné památky [10] 

Chrast a její významné památky 

Kostel Nejsvětější Trojice - Chrast - náměstí 

Areál kostela Sv. Martina - Chrast - hřbitov 

Areál barokního zámku se zámeckou zahradou, kaplička Jana Nepomuckého v Lipkách 

Děkanství č.p. 2 - Chrast - náměstí 

Socha Sv. Jana Nepomuckého - Chrast - náměstí 

Vodárenská věž - Chrast (Chrašice) 

Sýpka - Chrast (Chrašice) 

Památník obětem I. a II. světové války - Chrast - náměstí 
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C.3 Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném 

území z hlediska jeho únosného zatížení 

Město Chrast leží v okrese Chrudim (12 km jihovýchodně od Chrudimi), v centrální části 

Pardubického kraje. Rozkládá se na katastrální ploše 1 784 ha. Dělí se na katastrální území 

Chrast, Chacholice, Podlažice a Skála. Město čítá okolo 3 100 obyvatel. 

Chrast se nachází v nadmořské výšce okolo 300 m, v oblasti Železných hor, které jsou 

součástí rozsáhlé Českomoravské vrchoviny. 

Obrázek č. 25: Letecký pohled na centrum města Chrast 

 

Centrum města je převážně tvořeno starší zástavbou bytových domů městského typu, 

s přibývající vzdáleností od centra jde spíše o zástavbu staršími rodinnými domy a vilkami. 

Historické jádro města je městskou památkovou zónou. Mezi nejvýznamnější památky patří 

renesanční zámek, v němž je umístěn městský úřad a městské muzeum s galerií. K zámku 

patří zámecká zahrada, upravená v roce 1903 architektem Thomayerem z Prahy jako park. Na 

náměstí najdeme kostel Nejsvětější Trojice, sochu sv. Jana Nepomuského, objekt děkanství a 

památník obětem l. a 2. světové války, na hřbitově kostel sv. Martina, u rybníka pak bývalou 

biskupskou sýpku. Dalšími dominantami města jsou vodárenské věže – stará vodárna, která je 

chráněnou památkou a nová vodárna.  

Místo záměru 

http://www.vychodni-cechy.info/chrast/13_8345_chrast-mestska-pamatkova-zona
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Vodárenská věž z roku 1662                        Vodárenská věž z roku 1936 

Obrázek č. 26: Dominanty města Chrast 

 

 

Obrázek č. 27: Barokní zámek s městským úřadem 

 

Obrázek č. 28: Starší zástavba v centru města 

 

 

Atraktivní je i blízké okolí města s údolím toku Žejbro, nad nímž se nachází přírodní památka 

Chrašická stráň (MZCHÚ), cenný geologický útvar opukové stráně vyznačující se 

přirozenými společenstvy teplomilné květeny v semixerotermních trávnících a částečně s 

porosty teplomilných křovin, výskytem teplomilných druhů hmyzu a chráněných druhů ptáků 

a dalších obratlovců.   

V roce 2009 byla v Chrasti vybudovaná naučná stezka, která vede ze stanice ČD přes 

chrastecké náměstí, Chrašickou stráň, Velkou Lipku se 141 památnými stromy, kolem 

kapličky sv. Václava v Lipkách, do Podlažic ke kostelu sv. Markéty, který zde byl vybudován 

na základech bývalého benediktinského kláštera, k Horeckému rybníku, Chacholickému 

rybníku s mlýnem a dále údolím Žejbra k přírodní památce Podskala (MZCHÚ), důvodem 

jehož ochrany jsou vzácné a ohrožené druhy rostlin (prvosenka vyšší aj.) a chráněný druh 

obojživelníka (mlok skvrnitý). Stezka se 13 zastaveními měří celkem 12,47 km a seznamuje s 

Kostel Nejsvětější Trojice 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvosenka_vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mlok_skvrnit%C3%BD
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historií, architekturou, geologií, flórou a faunou zdejších lokalit. Končí ve stanici ČD 

ve Vrbatově Kostelci. 

Obrázek č. 29: PP Chrašická stráň  Obrázek č. 30: PP Podskala 

 

Město Chrast spadá do ORP Chrudim, kde 63% plochy území tvoří zemědělská půda, 26% 

výměry tvoří lesy, 2% vodní plochy a pouze 9% území jsou plochy zastavěné a ostatní. 

V obci Chrast se historicky uplatňuje průmysl strojírenský, elektrotechnický, výroba 

papírenských výrobků a obalových materiálů, dílů pro automobilový průmysl, oděvů, 

potravinářská výroba. Průmyslová výroba je v obci lokalizována dle platného územního plánu 

převážně v okrajových částech obce, některé zóny (např. PS 4) vymezené pro výrobu a služby 

na obytnou zástavbu navazují. Tato zóna je nově připravovaným územním plánem navržena 

jako plocha označená SM – smíšená obytná městská, jejíž funkční využití bývá dále 

upřesněno. 

Celková kvalita životního prostředí v území je již antropogenní činností narušena. Jak ale 

vyplývá z předchozího popisu, existuje na území města Chrast vyváženost mezi územím 

vymezeným pro bydlení, služby, občanskou vybavenost, výrobu i odpočinek. Z hlediska 

zhodnocení kvality je možno životní prostředí v území považovat za uspokojivé. Vyváženost 

podmínek pro udržitelný rozvoj, který byl vyhodnocen v Rozboru udržitelného rozvoje 

území (ÚAP ORP Chrudim, Ing. Jan Netolický a David Petráň, DiS., prosinec 2012), řadí 

město Chrast mezi obce s velmi dobrými územními podmínkami ve všech třech hodnocených 

oblastech, jimiž jsou životní prostředí, hospodářský rozvoj i soudržnost společenství obyvatel 

území. Jsou zde příznivé podmínky jak v oblasti kultury, tak v sociálních a jiných službách. 

Nachází se zde i více zaměstnavatelů, což výrazně podporuje vyváženost v hospodářském 

pilíři. Je zde také dobré dopravní napojení na větší města (Chrudim, Pardubice). Přírodní pilíř 

je zde posílen velkou mírou zalesnění, existencí různých chráněných přírodních oblastí a 

oblastmi bohatými na nerostné zdroje. 

Realizace záměru „Změna užívání stavby bývalé haly pletárny na výrobu bublinkové fólie“ 

nevykazuje možnost překročení celkového únosného zatížení území. 
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D. KOMPEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ 

VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

D.1 Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na 

obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a 

významnosti 

Velikost vlivů je hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek:  

- nulový vliv, vliv není předpokládán  

- zanedbatelný vliv  

- malý vliv  

- střední vliv  

- velký vliv  

 

Významnost vlivů je hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek:  

- významný pozitivní vliv  

- mírně pozitivní vliv  

- nevýznamný vliv  

- mírně negativní vliv  

- významně negativní vliv  

 

Vzhledem k tomu, že hodnocení vlivu záměru je realizováno jako součást uvedení záměru, 

který byl již v minulosti provozován, do právního stavu, není hodnocen v dalším textu vliv 

výstavby záměru na zdraví obyvatel a životní prostředí. Z hlediska stavebního zákona 

vyžaduje legální provoz záměru vypořádání změny účelu užívání stavby, čehož nutným 

předpokladem je vyhodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví a životní prostředí ve smyslu 

zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. Záměr je tedy hodnocen pouze ve fázi provozu.  
 

Jak je uvedeno výše v textu, pro hodnocení vlivu záměru byly využity údaje, které byly 

získány při vlastním provozu záměru. Stav, který dokumentace popisuje, odpovídá stavu 

realizovaného záměru z ledna 2016. Údaje, které byly získány měřením a sloužily jako 

podklad pro nové modelové hodnocení rozptylu znečišťujících látek v ovzduší, odpovídají 

situaci maximálního využití strojového vybavení (současná produkce bublinkové fólie na 

obou extrudérech, provoz sáčkovačky a aglomerátoru). Při dosavadním objemu zakázek je 

tento stav pouze hypotetický a byl vyvolán požadavkem na posouzení maximálního možného 

imisního příspěvku záměru. Kapacita záměru v tunách za rok byla odvozena od maximální 

výrobcem deklarované kapacity strojního vybavení. Tato maximální uváděná kapacita 

představuje výrobu bublinkové fólie o největší možné tloušťce materiálu. Této tonáži byly 
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uzpůsobeny i údaje o dopravě vyvolané záměrem. Protože tlak na úsporu materiálu nutí 

odběratele k poptávce fólií s nižší tloušťkou, lze důvodně předpokládat, že reálná kapacita 

výroby nikdy nedosáhne tonáže posuzované touto dokumentací. V tomto smyslu jsou výpočty 

hodnotící imisní příspěvky dopravy i její vliv na hlukovou situaci na straně bezpečnosti. 

 

D.1.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 

Záměr se nachází v intravilánu města Chrast, v průmyslovém areálu vymezeném pro výrobu a 

sklady, a je v souladu s územním plánem obce. Nejbližší obytnou zástavbou západně od 

záměru je ve vzdálenosti cca 20 m rodinný dům č.p. 204, ul. Tylova, který je v majetku 

provozovatele. Nyní není využíván k bydlení. Ve vzdálenosti cca 35 – 40 m jižně od výrobní 

haly se nachází rodinné domy č.p. 490 a 600, ul. 5.května, které s areálem sousedí zahradami. 

Rodinné domy č.p. 291, 15 a 365 (ulice Tylova, naproti vjezdu do areálu), se nacházejí ve 

vzdálenosti 60 – 70 m severně od výrobní haly. Objekty jsou od místa záměru odděleny 

zelení. Tato zeleň plní svoji aktivní funkci ve vegetačním období, proto by bylo vhodné 

zaměřit se na druhovou skladbu zeleně a doplnit ji výsadbou vhodných druhů stálezelených 

dřevin (jehličnanů). 

Stávající hala svým uspořádáním vyhovuje záměru, proto nejsou plánovány stavební úpravy 

objektu. V etapě provozu záměru bude probíhat pravidelná dodávka vstupního materiálu a 

odvoz výrobků zajištěné dvěma nákladními vozidly denně a doprava zaměstnanců zajištěná 

šesti osobními vozidly denně. Navýšení stávající dopravy bude zanedbatelné. Přínosem pro 

obyvatelstvo a ekonomiku obce je vytvoření cca 15 pracovních míst. 

Z hlediska hodnocení vlivu záměru na obyvatelstvo s využitím akustické, rozptylové a 

pachové studie a hodnocení vlivů na veřejné zdraví má tento záměr na obyvatele bydlící v 

okolí záměru zanedbatelný vliv. 

Při provozu záměru lze za negativní považovat vlivy spojené s dopravou, tedy související se 

znečištěním ovzduší a s hlukovou zátěží. K ovlivnění těchto dvou parametrů záměr přispívá 

nevýznamně (ze statistického hlediska), subjektivně může být vnímán mírně negativně. 

V období, kdy byl v objektu realizován provoz bez patřičných povolení, docházelo ke 

stížnostem některých občanů na šíření zápachu z tepelné úpravy plastů do okolí. Obyvatelé si 

stěžovali především na zápach v nočních nebo brzkých ranních hodinách. Je pravděpodobné, 

že na tomto stavu se mimo aktuálních podmínek výroby podílely také momentální klimatické 

podmínky a rozptylová situace. Rozptylovou a pachovou studií navazujících na měření emisí 

škodlivin za provozu všech strojů současně nebylo prokázáno znečišťování ovzduší 

nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek, a to ani látek pachově aktivních.  

Dle výsledků měření škodlivin v  pracovním prostředí, kde je vzhledem k momentální absenci 

odsávání od jednotlivých zařízení maximální koncentrace znečišťujících látek (a to i pachově 

aktivních), nebyly v době měření koncentrační limity znečišťujících látek překročeny.  
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Výsledky měření pracovního prostředí včetně porovnání s limity podle NV 361/2007 Sb. jsou 

uvedeny v tabulkách č. 3 a 4 výše v textu. 

Obrázek č. 31: Umístění objektu realizovaného záměru v okolní zástavbě 

 

Pro posouzení vlivu záměru na zdraví obyvatel bylo odborně způsobilou osobou s využitím 

metody hodnocení zdravotních rizik (Health Risc Assessment) vypracováno Hodnocení vlivů 

na veřejné zdraví, které je přílohou č. 5 této dokumentace. Jeho cílem bylo vyhodnotit 

dostupné údaje o znečištění ovzduší v zájmové oblasti s přispěním emisí z posuzovaného 

záměru (výroba bublinkové fólie společnosti Jasobal s.r.o.) a posoudit tak jeho možný vliv na 

zdraví obyvatel. Byl posuzován jednak příspěvek emisí škodlivin ze stacionárního zdroje 

(provozovna společnosti), jednak příspěvek znečišťujících látek z vyvolané automobilové 

dopravy. 

Hodnocení vlivu imisního příspěvku ze stacionárního zdroje znečišťování ovzduší 

Na základě měření emisí stacionárního zdroje znečišťování ovzduší (výroby bublinkové fólie) 

provedené v lednu 2016 byly vybrány pro hodnocení na veřejné zdraví organické látky, které 

byly ve vzdušině obsaženy nad mezí stanovitelnosti (viz tab. č. 17). 
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Tabulka č. 17: Očekávané imisní koncentrace v nejbližší obytné zástavbě 

znečišťující 

látka číslo CAS 

roční 

průměr 

[μg.m
-3

] 

1-hod. 

koncentrace 

[μg.m
-3

] 

riziko nekarc. 

účinků 

HQ 

riziko karc. 

účinků 

ILCR 

acetaldehyd CAS 75-07-0 0,00329 0,369 HQ < 1 3 * 10
-9

 < 10
-6

 

aceton CAS 67-64-1 0,00145 0,163 HQ < 1 nehodnotí se 

ethylacetát CAS 141-78-6 0,0081 0,914 HQ < 1 nehodnotí se 

formaldehyd CAS 50-00-0 0,00208 0,233 HQ < 1 2,7 * 10
-8

 < 10
-6

 

butylacetát CAS 123-86-4 0,00074 0,083 HQ < 1 nehodnotí se 

 

Fyzikální vlastnosti těchto látek spolu s jejich vlastnostmi ovlivňujícími zdraví a stanovenými 

limity jsou popsány ve studii Hodnocení na veřejné zdraví v příloze 5 této dokumentace. 

Pro kvantitativní charakterizaci rizika nekarcinogenních účinků se užívá kvocient 

nebezpečnosti HQ, což je podíl koncentrace dané látky v ovzduší a referenční koncentrace 

stanovené např. WHO, US EPA aj. institucemi, která při celoživotní inhalační expozici 

pravděpodobně nezpůsobí poškození zdraví (včetně citlivých podskupin obyvatel). Pokud je 

HQ < 1, neočekává se riziko toxických účinků dané látky. 

Pro kvantitativní hodnocení karcinogenního rizika se používá individuální celoživotní 

pravděpodobnost zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci 

ILCR. Přijatelná hodnota je ILCR < 10
-6

. 

Z vypočtených hodnot HQ a ILCR přehledně zpracovaných v tabulce č. 17 vyplývá, že 

příspěvky záměru k imisní situaci vyvolané emisí škodlivin z výroby bublinkové fólie 

nemohou mít významný vliv na zdraví obyvatel v nejbližším okolí. 

Hodnocení vlivu pachových látek na zdraví obyvatel vychází z pachové studie, z níž je 

zřejmé, že s výjimkou acetaldehydu jsou hodnoty posuzovaných látek alespoň o dva řády 

nižší, nežli jsou hodnoty čichového prahu daných látek (viz tabulka č. 28 dále v textu). 

V případě acetaldehydu bylo zjištěno mírné překročení čichového prahu pouze ve 

výpočtovém bodě č. 1 – neobydlený rodinný dům Tylova 204, Chrast v majetku 

provozovatele, který se nachází ve vzdálenosti cca 20 m od objektu provozovny (viz obrázek 

č. 31).  

Z popisu působení pachových látek dále vyplývá, že i při nepřekročení čichového prahu látky 

se mohou vyskytnout časové úseky, kdy je intenzita zápachu kolísavá a zápach může být 

citlivými osobami vnímán. Při koncentraci pachových látek cOD = 1 ouE/m
3 

může být zápach 

vnímán 50% osob. K obtěžování zápachem dochází obvykle od koncentrace cOD = 5 ouE/m
3.
 

Z naměřených a vypočtených hodnot tedy vyplývá, že v nejbližším okolí výrobní haly byly 

zjištěny měřením a výpočtem takové hodnoty koncentrací pachových látek, které jsou 
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postižitelné (zápach může být vnímán), ale nejsou již zdrojem obtěžování obyvatelstva 

v okolní zástavbě (viz tabulka č. 5 v příloze č. 4 - Pachová studie). 

Hodnocení vlivu imisního příspěvku z vyvolané automobilové dopravy 

Pro potřeby záměru koncipovaného na maximální kapacitu 800 t ročně bylo uvažováno 

s návozem suroviny max. prostřednictvím 3 kamionů/měsíc (tj. 0,1 kamionu denně) a 

odvozem hotových výrobků prostřednictvím 1 – 2 nákladních automobilů do 10 t denně (dle 

aktuálních objednávek). Z tohoto důvodu výpočet předpokládá celkovou dopravu vyvolanou 

záměrem 2 nákladních (NA) a 6 osobních (OA) automobilů denně. Rozptylová studie hodnotí 

tzv. imisní příspěvek záměru, což je množství škodlivin uvolněné touto dopravou do 

prostředí, který se přičítá ke koncentracím tzv. pozadí (tj. již existujícímu znečištění). 

Výsledkem je model rozptylu těchto škodlivin vlivem klimatických podmínek do okolní 

obytné zástavby.  

Pro potřeby studie byly hodnoceny tyto znečišťující látky: benzo(a)pyren, benzen, oxid 

uhelnatý (CO), oxid dusičitý (NO2), suspendované částice PM10 a suspendované částice PM2,5. 

Benzo(a)pyren je polycyklický aromatický uhlovodík (PAU), jehož kritickým účinkem je 

karcinogenita. Při výpočtu zdravotních rizik benzo(a)pyrenu se používá dle WHO jednotka 

karcinogenního rizika 8,7x10
-2

 ( na 1 μg/m
3
). V předmětné lokalitě se pětileté klouzavé 

průměry ročních koncentrací pohybují od 0,86 do 1,0 ng/m
3
, což je možné vyjádřit rizikem 

7,5x10
-5

 – 8,7x10
-5

, tedy max. 9 případů nádorových onemocnění na 100 tis. obyvatel za 70 

let při celoživotní expozici.  Imisní příspěvek záměru v bodech obytné zástavby činí 0,0020 

ng/m
3 

(roční průměr), což znamená zvýšení rizika o 1,74x10
-8

. Výše vyjádřené riziko zůstává 

po součtu s rizikem přípěvku beze změny. 

Benzen je aromatický uhlovodík obsažený v ropě a ropných produktech. Působí toxicky na 

centrální nervový systém a krvetvorbu, je teratogenní a karcinogenní. Pro benzen se používá 

dle WHO jednotka karcinogenního rizika pro celoživotní expozici 6x10
-6

 (na 1 μg/m
3
). 

Vypočtená akceptovatelná koncentrace ve vnějším ovzduší je 0,36 μg/m
3
. V předmětné 

lokalitě se pětileté klouzavé průměry ročních koncentrací pohybují na úrovni 1,3 μg/m
3
, což 

je možné vyjádřit rizikem 7,8x10
-6

, tedey max. 8 případů nádorového onemocnění na 1 mil. 

lidí při celoživotní expozici (za 70 let). Imisní příspěvek v bodech obytné zástavby činí 

0,00056 μg/m
3
 (roční průměr), což odpovídá příspěvku individuálního celoživotního rizika 

3,36x10
-9

. V součtu s pozaďovou imisní situací neznamená tato změna zvýšení vypočteného 

rizika. 

Oxid uhelnatý (CO) se váže na krevní barvivo hemoglobin, čímž dochází ke tkáňové hypoxii 

(nedostatku kyslíku), působí na nervový a kardiovaskulární systém a vývoj plodu. WHO 

doporučuje pro prevenci rizika max. hodnoty CO 100 mg/m
3
 po dobu 15 min, 60 mg/m

3
 po 

dobu 30 min, 30 mg/m
3
 po dobu 1 hodiny, 10 mg/m

3
 po dobu 8 hodin. Údaje o imisním 

pozadí v místě záměru nejsou k dispozici. Imisní příspěvek v bodech obytné zástavby činí 

max. 8,99 μg/m
3 

(8-hod. koncentrace), což je hodnota o několik řádů nižší, proto vliv CO 

z vyvolané dopravy záměrem na zdraví není předpokládán. 
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Oxid dusičitý (NO2) – oxidy dusíku (NOx) jsou do ovzduší uvolňovány při spalování fosilních 

paliv. Působí poškození funkce plic a dýchacího ústrojí. Na základě epidemiologických studií 

stanovila WHO směrnou hodnotu pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého 40 μg/m
3
. 

V předmětné lokalitě se pětileté klouzavé průměry ročních koncentrací pohybují na úrovni 

13,9 a 16 μg/m
3
. Imisní příspěvek v bodech obytné zástavby činí max. 0,0055 μg/m

3
 (roční 

průměr) a 1,038 μg/m
3 

(1-hod. koncentrace). WHO stanovila jako zdravotně významnou 

hodnotu 1-hod. koncentrace 200 μg/m
3
, což je hodnota o dva řády vyšší než je max. hodinová 

koncentrace vypočtená v obytné zástavbě. 

Suspendované částice PM10 a PM2,5 (prachové částice, polydisperzní aerosol) vznikají 

mechanicky nebo během spalování.  Částice menší než 10 μm (PM10) pronikají do dolních 

cest dýchacích. Částice menší než 2,5 μm (PM2,5) pronikají hlouběji (až do krevního řečiště) a 

ovlivňují plicní alveoly. Tyto suspendované částice jsou příčinou onemocnění dýchacího a 

oběhového systému a působí zvýšení úmrtnosti (mortality). V předmětné lokalitě se pětileté 

klouzavé průměry ročních koncentrací PM10 pohybují na úrovni 23,4 a 25 μg/m
3
. Imisní 

příspěvek PM10 v bodech obytné zástavby činí 0,0228 μg/m
3
 (roční průměr) a 0,518 μg/m

3 

(denní průměr), 36. nejvyšší hodnota 24-hod. průměrné koncentrace je 41, resp. 43,4 μg/m
3
. 

Klouzavé průměry ročních koncentrací PM2,5 se pohybují na úrovni 18,5 a 19,7 μg/m
3
. Imisní 

příspěvek PM2,5 v bodech obytné zástavby činí 0,0078 μg/m
3
 (roční průměr). Imisní limity pro 

PM10 a PM2,5 podle zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. nejsou překračovány. 

Příspěvky záměru k imisní situaci vyvolané emisí škodlivin z dopravy nemohou mít 

významný vliv na zdraví obyvatel v nejbližším okolí. 

   Obrázek č. 32: Nejbližší obytná zástavba za objektem   (č.p. 490 a 600, ul. 5. května)  - 35 m 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/info/201-2012_ZakonOOchraneOvzdusi.pdf
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    Obrázek č. 33: Nejbližší obytná zástavba před objektem   (č.p. 15 a 365, ul. Tylova)  - 60 m 

 

V tabulce č. 2, str. 23 přílohy č. 5 (Hodnocení vlivů na veřejné zdraví) jsou udány směrné 

hodnoty dle Air Quality Guidelines - AQG (WHO 2005) pro roční průměrné koncentrace 

PM10 20 μg/m
3 

a PM2,5 10 μg/m
3
, a dále 24-hodinové koncentrace pro PM10 50 μg/m

3 
a pro 

PM2,5 25 μg/m
3
. Směrné hodnoty AQG pro roční průměrné koncentrace PM10 a PM2,5 jsou již 

v dané lokalitě v současné době překračovány. Míra překročení směrných hodnot AQG a 

odpovídající míra zvýšeného rizika je okomentována v textu studie (příloha č. 5). 

Dále bylo kvantitativně hodnoceno riziko imisí PM10 a PM2,5 metodikou publikovanou WHO 

v rámci programu CAFE (Clean Air for Europe) a projektu HRAPIE (Health Risk of Air 

Pollution in Europe). Provedený kvantitativní odhad rizika spolehlivě dokládá, že imisní 

příspěvek záměru je zanedbatelný.  

V závěru studie Hodnocení vlivů na veřejné zdraví záměru společnosti JASOBAL s.r.o. se 

konstatuje, že: 

 přípěvky záměru k imisní situaci ve znečištění ovzduší škodlivinami z technologie a 

vyvolané dopravy byly zjištěny nízké a nemohou mít významný vliv na zdraví 

obyvatel v lokalitě 

 orientačním porovnáním čichových prahů s vypočtenými koncentracemi pachových 

látek bylo zjištěno, že nedochází k výskytu nadprahových koncentrací pachových látek 
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v obytné zástavbě vyjma acetaldehydu, který může být vnímán pouze v nejbližším 

výpočtovém bodě č. 1 (neobývaný rodinný dům Tylova 204, Chrast, v majetku 

provozovatele) 

 zjištěná odhadovaná špičková koncentrace směsi pachových látek vyjádřená 

v pachových jednotkách je velmi nízká (na hranici stanovitelnosti), proto emise 

pachových látek nejsou zdrojem obtěžování obyvatel zápachem 

Při odhadu rizika je třeba mít na zřeteli, že se jedná o zjednodušený pohled, proto jsou 

výsledky zatíženy nejistotami vyjmenovanými ve studii (příloha č. 5, str. 37).  

D.1.2 Vlivy na ovzduší a klima 

Zdrojem znečištění ovzduší z provozu záměru budou emise znečišťujících látek z provozních 

zařízení (stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší) a vyvolané automobilové dopravy. 

Výpočty rozptylové studie byly provedeny pro následující škodliviny emitované provozem 

předkládaného záměru: acetaldehyd, aceton, ethylacetát, formaldehyd a butylacetát. 

V rozptylové studii byly dále hodnoceny emise znečišťujících látek z automobilové dopravy 

vyvolané provozem posuzovaného záměru: PM10 a PM2,5, NO2, CO, benzen a benzo(a)pyren 

(dále B(a)P).  

Rozptylová studie je matematickým modelováním rozptylu znečišťujících látek v okolí zdrojů 

a v rámci rozptylové studie byly vypočteny imisní příspěvky posuzovaného záměru ke 

stávajícímu znečištění ovzduší v okolí. 

Výpočet příspěvků imisních koncentrací posuzovaných znečišťujících látek byl proveden 

v husté geometrické síti referenčních bodů a ve 14 výpočtových bodech mimo síť 

reprezentujících nejbližší obytné objekty. Výpočet v síti byl proveden pro výšku 1,5 metru 

nad terénem (přibližná výška dýchací zóny člověka). 

Tabulka č. 18: Souřadnice výpočtových bodů mimo síť 

bod charakteristika x [m] y [m] z [m] h [m] 

1 
č.p. 204; rodinný dům, Tylova ulice -638225 -1077094 294 3, 6 

2 
č.p. 490; rodinný dům, ulice 5. května -638202 -1077165 294 3, 6 

3 
č.p. 600; rodinný dům, ulice 5. května -638165 -1077178 294 3, 6 

4 
č.p. 208; rodinný dům, ulice 5. května -638125 -1077199 293 3, 6 

5 
č.p. 291; rodinný dům, Tylova ulice -638219 -1077051 294 3, 6 

6 
č.p. 365; rodinný dům, Tylova ulice -638180 -1077040 293 3, 6 

7 
č.p. 329; rodinný dům, Tyršova ulice -638092 -1077033 291 3, 6 
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bod charakteristika x [m] y [m] z [m] h [m] 

8 
č.p. 88; bytový dům, Tyršova ulice -638016 -1077118 290 3, 6 

9 
č.p. 342; rodinný dům, Tyršova ulice -638154 -1076987 292 3, 6 

10 
č.p. 474; rodinný dům, Tyršova ulice -638256 -1076936 294 3, 6 

11 
č.p. 351; rodinný dům, Tylova ulice -638268 -1077064 293 3, 6 

12 
č.p. 352; rodinný dům, Tylova ulice -638279 -1077067 293 3, 6 

13 
č.p. 661; rodinný dům, Tylova ulice -638310 -1077071 294 3, 6 

14 
č.p. 599; rodinný dům, ulice 5. května -638243 -1077171 294 3, 6 

 

Obrázek č. 34: Umístění výpočtových bodů mimo síť 
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V posuzovaných výpočtových bodech 1 až 14 byly stanoveny na základě map znečištění 

ovzduší na území ČR publikované ČHMÚ hodnoty stávající imisní koncentrace (tzv. imisní 

pozadí) uvedené v tabulce č. 19. 

Tabulka č. 19: Imisní koncentrace za roky 2010 – 2014 (www. chmi.cz) 

Výpočtové 

body č. 

BaP benzen NO2 PM10 PM2.5 

rok 

[ng/m
3
] 

rok 

[µg/m
3
] 

rok 

[µg/m
3
] 

rok 

[µg/m
3
] 

36 

MV[µg/m
3
] 

rok 

[µg/m
3
] 

1 až 7, 9 až 14 0,86 1,3 13,9 23,4 41,0 18,5 

8 1,0 1,3 16,0 25,0 43,4 19,7 

 

V posuzovaných výpočtových bodech není překročen imisní limit dle § 11 odst. 55 zákona č. 

201/2012 Sb. Imisní limit pro BaP činí 1 ng/m
3
, ve výpočtovém bodě 8 je hodnota pětiletého 

průměru imisní koncentrace BaP za roky 2010 – 2014 rovna 1,0 ng/m
3
, v ostatních 

výpočtových bodech činí 0,86 ng/m
3
. 

Výpočet byl proveden podle metodiky SYMOS´97- Systém modelování stacionárních zdrojů, 

kterou vydal ČHMÚ Praha v roce 1998 pro modelování znečištění ze stacionárních zdrojů v 

souřadném systému JTSK. Emise z dopravních zdrojů byly vypočteny pomocí programu 

MEFA13 pro výpočtový rok 2016. 

Emisní parametry bodových zdrojů  

V rámci bodových zdrojů emisí byly uvažovány dva výduchy zajišťující odvod vzdušiny 

z výrobní části. Nejedná se o odtah od strojů, ale odtah vzduchu z výrobního prostoru 

(posuzované stroje nejsou vybaveny odsáváním vzdušiny přímo od vlastního technologického 

zařízení). Výška ústí obou výduchů je 2,8 m nad terénem, průměr ústí výduchů je 0,4 m. 

Maximální počet provozních hodin za rok je 5 760 (nepřetržitý provoz 5 dní v týdnu), roční 

využití maximálního výkonu zdroje pak činí 0,657. 

Odváděné množství vzdušiny za normálních podmínek činí dle protokolu č. 129/1A/2016: 

 výduch 1: 606 m
3
/h (tj. 0,1683 m

3
/s) 

 výduch 2: 404 m
3
/h (tj. 0,1122 m

3
/s) 

Teplota vzdušiny činí dle protokolu č. 129/1A/2016: 

 výduch 1: 21,8 C 

 výduch 2: 21,8 C 

V tabulce č. 20 jsou uvedeny emisní parametry bodových zdrojů emisí, které byly použity pro 

výpočet rozptylové studie. Hmotnostní toky jednotlivých znečišťujících látek byly převzaty z 
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protokolu č. 129/1A/2016 (hodnoty odpovídají koncentracím změřeným v lednu 2016 tak, jak 

jsou uvedeny v tabulce č. 3 a 4 přílohy č. 3ová studie). 

Tabulka č. 20: Emisní parametry bodových zdrojů emisí  

zdroj 
MAcAl  

g/s 

MAce 

g/s 

MEtAc 

g/s 

MFO 

g/s 

MBuAc 

g/s 

x 

m 

y 

m 

z 

m 

1 0,0000175 0,0000097 0,0000736 0,0000111 0,0000053 
-638195 -1077108 295 

2 0,0000203 0,0000064 0,0000103 0,0000128 0,0000028 
-638189 -1077113 295 

 

Vysvětlivky k tabulce č. 20: 

MAcAl   hmotnostní tok acetaldehydu 

MAce     hmotnostní tok acetonu 

MEtAc   hmotnostní tok ethylacetátu 

MFO   hmotnostní tok formaldehydu 

MBuAc   hmotnostní tok butylacetátu 

x, y   x-ová a y-ová souřadnice zdroje 

z  nadmořská výška zdroje 

Emisní parametry plošných zdrojů  

K emisím znečišťujících látek dochází také spalováním pohonných hmot (PHM) v osobních a 

nákladních vozidlech při parkování. Počet vozidel za den činí dle poskytnutých podkladů: 2 x 

denně nákladní auto do 10 t (NA), 6x osobní automobil denně  (OV). Nákladní vozidla byla 

uvažována jako HDV. V rozptylové studii bylo uvažováno s dobou volnoběhu 5 minut pro 

jedno vozidlo (1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km při rychlosti 10 km/h). Pro výpočet emisí 

byly použity emisní faktory z programu MEFA 13, bylo použito definované schéma vozového 

parku pro rok 2016 (města a ostatní silnice). Pro výpočet maximálních hodinových emisí byl 

použit předpoklad, že emise ve špičce jsou 2,4krát vyšší než v průměru.  

Tabulka č. 21: Emise ze spalování PHM při volnoběhu nákladních vozidel 

Látka 
Emisní faktor  

[g/vozidlo] 

Emise 

[g/den] [kg/rok] [g/h] [g/s] 

BaP 0,0001073 0,000215 0,0000516 0,0000323 8,96*10
-9

 

benzen 0,2233 0,447 0,0835 0,0670 0,000019 

CO 58,1921 116,38 21,764 17,458 0,004849 

NO2 3,5433 7,087 1,325 1,063 0,000295 

PM10 5,4907 10,98 2,054 1,647 0,000458 

PM2.5 4,4699 8,94 1,672 1,341 0,000372 
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Tabulka č. 22: Emise ze spalování PHM při parkování osobních vozidel 

Látka 
Emisní faktor  

[g/vozidlo] 

Emise 

[g/den] [kg/rok] [g/h] [g/s] 

BaP 0,00002687 0,000161 0,0000387 0,0000242 6,72*10
-9

 

benzen 0,1198 0,719 0,1344 0,1078 0,000030 

CO 9,9416 59,65 11,154 8,947 0,002485 

NO2 0,4519 2,711 0,507 0,407 0,000113 

PM10 0,2974 1,784 0,334 0,268 0,00074 

PM2.5 0,2161 1,297 0,243 0,195 0,00054 

Emisní parametry liniových zdrojů  

Jako liniové zdroje emisí byly v rozptylové studii uvažovány komunikace pro dopravu 

vyvolanou záměrem. Dle poskytnutých podkladů činí doprava vyvolaná záměrem: 2 

HDV/den, tj. 4 jízdy HDV za den a 6 OV/den, tj. 12 jízd OV za den. 

Osobní i nákladní doprava vyjíždí z areálu na místní komunikaci (Tylova ulice 35824), 

směrem na/z II/358. Osobní doprava se dále rozděluje rovnoměrně na II/358 (50 % směr 

Chrudim, 50 % směr Skuteč, Luže). Nákladní doprava přijíždí a odjíždí po II/358 směrem na 

Chrudim. Pro účely rozptylové studie byly komunikace uvažované v rozptylové studii 

rozděleny do čtyř úseků (viz obrázek č. 35). 

Obrázek č. 35: Zakreslení úseků liniových zdrojů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

úsek č. 1 

úsek č. 2 

úsek č. 4 
úsek č. 3 
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 úsek 1 (vnitroareálová komunikace, rychlost: 30 km/h): 4 jízdy HDV/den a 12 jízd 

OV/den 

 úsek 2 (Tylova ulice, rychlost 50 km/h): 4 jízdy HDV/den a 12 jízd OV/den 

 úsek 3 (Tyršova ulice, směr Chrudim, rychlost 50 km/h): 4 jízdy HDV/den a 6 jízd 

OV/den 

 úsek 4 (Tyršova ulice, směr Skuteč, Luže, rychlost 50 km/h): 6 jízd OV/den 

 

Množství prachu zvířeného ze zpevněných komunikací bylo stanoveno dle US EPA „AP 42, 

Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Section 13.2.1. Paved Roads“, viz rozptylová 

studie (příloha č. 3, str. 21). Toto množství bylo přičteno k emisím částic PM10 a PM2.5 ze 

spalování pohonných hmot v motorech vozidel. 

V tabulkách č. 23 až 25 jsou uvedeny emise znečišťujících látek z liniových zdrojů. Pro 

výpočet emisí byly použity emisní faktory z programu MEFA 13, bylo použito definované 

schéma vozového parku pro rok 2016 (města a ostatní silnice). 

Pro výpočet maximálních hodinových emisí byl použit předpoklad, že emise ve špičce jsou 

2,4krát vyšší než v průměru. 

Tabulka č. 23: Roční emise z liniových zdrojů  

úsek 

Roční emise [kg/rok/km] 

BaP BZN CO NO2 PM10 PM2.5 

1 0,0000348 0,0643 9,956 0,682 23,226 6,099 

2 0,0000332 0,0338 5,249 0,376 5,761 1,661 

3 0,0000261 0,0250 4,608 0,321 5,244 1,516 

4 0,0000071 0,0087 0,641 0,056 0,539 0,150 

 

Tabulka č. 24: Denní emise z liniových zdrojů  

úsek 

Denní emise [g/den/km] 

BaP BZN CO NO2 PM10 PM2.5 

1 0,000145 0,268 41,48 2,841 96,78 25,41 

2 0,000138 0,181 28,07 2,012 30,81 8,88 

3 0,000109 0,134 24,64 1,715 28,04 8,11 

4 0,000030 0,047 3,43 0,297 2,88 0,80 
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Tabulka č. 25: Hodinové emise z liniových zdrojů  

úsek 

Hodinové emise [g/h/km] 

BaP BZN CO NO2 PM10 PM2.5 

1 0,0000217 0,0402 6,222 0,426 14,516 3,812 

2 0,0000208 0,0271 4,211 0,302 4,621 1,332 

3 0,0000163 0,0201 3,696 0,257 4,206 1,308 

4 0,0000044 0,0070 0,514 0,045 0,432 0,120 

 

Tabulka č. 26: Hmotnostní toky z liniových zdrojů  

úsek 

Množství emisí [g/s/m*10
-6

] 

BaP BZN CO NO2 PM10 PM2.5 

1 0,00604 0,01116 1,7285 0,1184 4,0323 1,0589 

2 0,00577 0,00752 1,1696 0,0838 1,2837 0,3701 

3 0,00453 0,00558 1,0268 0,0715 1,1684 0,3634 

4 0,00124 0,00194 0,1428 0,0124 0,1201 0,0334 

 

Imisní limity  

Imisní limity jsou stanoveny v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. V 

tabulce č. 27 jsou uvedeny imisní limity pro benzen, CO, NO2, PM10 a PM2.5.  

 

Tabulka č. 27: Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální povolený počet jejich 

překročení 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Maximální počet překročení  

Benzen 1 rok 5 μg.m
-3

 0 

Oxid uhelnatý 
max. denní 

osmihodinový průměr 
10 mg/m

3
 0 

Oxid dusičitý 1 hodina 200 μg.m
-3

 18 

Oxid dusičitý 1 rok 40 μg.m
-3

 0 

Částice PM10 24 hodin 50 μg.m
-3

 35 
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Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Maximální počet překročení  

Částice PM10 1 rok 40 μg.m
-3

 0 

Částice PM2.5 1 rok 25 μg.m
-3

 0 

 

V příloze č. 1 zákona 201/2012 Sb. je uveden také imisní limit pro celkový obsah 

benzo(a)pyrenu v PM10 vyhlášený pro ochranu zdraví lidí, který činí 1 ng/m
3
. 

Pro vybrané těkavé organické látky uvažované v rozptylové studii nejsou imisní limity 

v příloze č. 1 k zákonu stanoveny. K dispozici jsou referenční koncentrace pro některé další 

škodliviny v ovzduší, vydané SZÚ Praha podle § 27 odst. 6 písm. b) zákona 

(http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/ovzdusi-a-zdravi). 

 Pro aceton je roční hodnota referenčních koncentrace: 370 µg/m
3
 

 Pro formaldehyd je hodinová hodnota referenčních koncentrace: 60 µg/m
3
 

 Acetaldehyd, butylacetát a ethylacetát nejsou uvedeny mezi látkami, pro které jsou 

vydané referenční koncentrace SZÚ Praha podle § 27 odst. 6 písm. b) zákona. 

Čichové prahy 

Pro účely zhodnocení koncentrací vypočtených rozptylovou studií byly použity následující 

hodnoty čichových prahů (rešerše čichových prahů vybraných znečišťujících látek byla 

vypracována zpracovatelem dokumentace, projednána s KHS a dne 4. 3. 2016 poskytnuta 

zpracovateli rozptylové studie, hodnoty čichového prahu představují nejnižší hodnoty 

čichového prahu z použitých informačních zdrojů): 

 Acetaldehyd: 0,2 µg/m
3 
 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK219914) 

 Aceton: 47 470 µg/m
3
 

(https://www.env.go.jp/en/air/odor/measure/cover.pdf) 

 Butylacetát: 9 µg/m
3 
 

(http://www.timestream.com/vgh/downloads/NO2articles/Ruth%201986.pdf) 

 Ethylacetát: 19,6 µg/m
3 

 

(http://www.timestream.com/vgh/downloads/NO2articles/Ruth%201986.pdf) 

 Formaldehyd: 60 µg/m
3 
 

(http://fld.czu.cz/~bohm/formaldehyd.htm) 

Výsledky rozptylové studie 

Podle metodiky SYMOS´97 byly provedeny výpočty příspěvků imisních koncentrací 

(maximálních hodinových a průměrných ročních) posuzovaných znečišťujících látek v husté 

síti referenčních bodů a ve zvolených 14 výpočtových bodech mimo síť.  

http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/ovzdusi-a-zdravi
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK219914
https://www.env.go.jp/en/air/odor/measure/cover.pdf
http://www.timestream.com/vgh/downloads/NO2articles/Ruth%201986.pdf
http://www.timestream.com/vgh/downloads/NO2articles/Ruth%201986.pdf
http://fld.czu.cz/~bohm/formaldehyd.htm
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Hodnoty příspěvků imisních koncentrací posuzovaných škodlivin byly vypočteny pro všech 

pět tříd stability přízemní vrstvy atmosféry a tři třídy rychlosti větru, s příspěvky po úhlových 

krocích 1° (viz tabulky č. 22 – 32 v příloze č. 3 – Rozptylová studie). 

a) Těkavé organické látky 

V rozptylové studii byly hodnoceny emise pěti vybraných těkavých organických látek 

(acetaldehyd, aceton, butylacetát, ethylacetát a formaldehyd), které byly stanoveny v rámci 

autorizovaného měření emisí (viz výše v textu).  

V rozptylové studii (příloha č. 3) v tabulce č. 22 jsou uvedeny vypočtené hodnoty příspěvků 

maximálních hodinových (ch), maximálních denních (cd) a průměrných ročních (cr) imisních 

koncentrací vybraných těkavých organických látek ve výpočtových bodech mimo síť 

reprezentujících nejbližší obytné objekty. Tyto hodnoty jsou dále použity pro hodnocení vlivů 

na veřejné zdraví. Dále byly porovnány příspěvky maximálních hodinových imisních 

koncentrací detekovaných škodlivin z výroby s čichovými prahy. 

Zjištěné koncentrace těkavých organických látek nepřekračovaly uvedené referenční 

koncentrace SZÚ Praha. Koncentrace mimo acetaldehydu také nepřekročily nalezené čichové 

prahy. Čichový práh pro acetaldehyd je dle dostupných údajů (rešerše čichových prahů 

vybraných znečišťujících látek) uváděn v rozmezí hodnot 0,2 – 4 140 µg/m
3
, v rozptylové 

studii byla pro orientační porovnání použita nejnižší uvedená hodnota 0,2 µg/m
3
. Tato 

hodnota je překročena ve výpočtovém bodě č. 1 (neobývaný rodinný dům, č.p. 204, Tylova 

ulice, v majetku provozovatele), v ostatních výpočtových bodech jsou příspěvky maximálních 

hodinových imisních koncentrací acetaldehydu nižší než 0,2 µg/m
3
. 

Srovnání imisních příspěvků průměrných koncentrací znečišťujících látek s imisními limity, 

referenčními koncentracemi stanovenými SZÚ a čichovými prahy je přehledně zpracováno 

v tabulce č. 28. 
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Tabulka č. 28: Srovnání imisních příspěvků prům. koncentrací zneč. látek s imisními limity, referenčními konc. stanovenými SZÚ a čichovými prahy 

 

znečišťující látka/ 

koncentrace 

imisní příspěvek koncentrace [µg/m
3
] 

imisní limit 

dle př.1 

zákona 

201/2012 Sb. 

[µg/m
3
] 

ref. konc. dle 

SZÚ Praha 

 

[µg/m
3
] 

měření 

ISKO 

 

[µg/m
3
] 

čichový 

práh 

(nejnižší 

dle rešerše) 

[µg/m
3
] 

překročení 

čichového prahu 

 

ANO/NE 

v blízkosti 

zdroje 

 

v blízké obytné 

zástavbě 

 

ve vybraných 

výpočtových bodech 

 
acetaldehyd prům. 

roční 

0,008 0 – 0,004 0, 00039 – 0,00329 není stanoven není uveden 
neprovádí 

se 

0,2 ano 

acetaldehyd max. 

denní 

0,4  0 – 0,2 0,039  – 0,32 není stanoven není uveden 
neprovádí 

se 

acetaldehyd 

max.hodinová 
0,5 0 – 0,3 0,044  – 0,369 není stanoven 370 

neprovádí 

se 

aceton prům. roční 0,003 0 – 0,002 0,00017 – 0,00145 není stanoven není uveden neprovádí 

se 

47 470 ne aceton max. 

hodinová 

0,2 0 – 0,15 0,019  – 0,163 není stanoven není uveden neprovádí 

se 

butylacetát  prům. 

roční 
0,0015 0 – 0,001 0,00009 – 0,00074 není stanoven není uveden neprovádí 

se 

9 ne butylacetát max. 

hodinová 

0,1 0– 0,1 0,009  – 0,083 není stanoven není uveden neprovádí 

se 

ethylacetát prům. 

roční 

0,002  0 – 0,01 0, 0009 – 0,0081 není stanoven není uveden neprovádí 

se 

19,6 ne ethylacetát max. 

hodinová 
1,5  0 - 1 0,097  – 0,914 není stanoven není uveden neprovádí 

se 

formaldehyd max. 

hodinová 

0,3 0 – 0,2 0,028  – 0,233 není stanoven 60 
neprovádí 

se 

60 ne formaldehyd prům. 

roční 

0,004 0 – 0,002 0,00025 – 0,00208 není stanoven není uveden 
neprovádí 

se 
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b) Emise znečišťujících látek z automobilové dopravy vyvolané provozem 

posuzovaného záměru (benzen, BaP, CO, NO2, PM10 a PM2.5) 

V tabulce č. 29 jsou uvedeny vypočtené hodnoty příspěvků maximálních hodinových (ch), 

maximálních osmihodinových (c8h), maximálních denních (cd) a průměrných ročních (cr) 

imisních koncentrací BaP, CO, NO2, PM10 a PM2.5 ve vybraných výpočtových bodech 

reprezentujících nejbližší obytné objekty ve výšce 3 a 6 m nad terénem. Imisní koncentrace 

znečišťujících látek pro stávající stav (imisní pozadí) jsou uvedeny výše v textu (tabulka č. 

19). 

Tabulka č. 29: Vypočtené hodnoty příspěvků imisních koncentrací BaP, benzenu, CO, NO2, PM10 a PM2.5 

v bodech mimo síť  

Bod 

BaP benzen CO NO2 PM10 PM2.5 

cr  

[ng/m
3
] 

cr  

[µg/m
3
] 

c8h 

[µg/m
3
] 

ch  

[µg/m
3
] 

cr  

[µg/m
3
] 

cd 

[µg/m
3
] 

cr  

[µg/m
3
] 

cr  

[µg/m
3
] 

1/3  0,00012 0,00038 4,29 0,480 0,0025 0,240 0,0127 0,0047 

1/6 0,00012 0,00038 4,29 0,480 0,0025 0,240 0,0127 0,0047 

2/3 0,00013 0,00040 5,27 0,638 0,0032 0,264 0,0098 0,0046 

2/6 0,00013 0,00040 5,27 0,638 0,0032 0,264 0,0098 0,0046 

3/3 0,00018 0,00051 7,56 0,869 0,0048 0,353 0,0133 0,0069 

3/6 0,00018 0,00051 7,56 0,869 0,0048 0,353 0,0133 0,0069 

4/3 0,00020 0,00056 8,99 1,038 0,0055 0,438 0,0140 0,0077 

4/6 0,00020 0,00056 8,99 1,038 0,0055 0,438 0,0140 0,0077 

5/3 0,00011 0,00032 6,28 0,649 0,0022 0,518 0,0133 0,0047 

5/6 0,00011 0,00032 6,28 0,649 0,0022 0,518 0,0133 0,0047 

6/3 0,00018 0,00054 7,77 0,799 0,0036 0,349 0,0228 0,0078 

6/6 0,00018 0,00054 7,77 0,799 0,0036 0,349 0,0228 0,0078 

7/3 0,00020 0,00056 4,59 0,561 0,0045 0,253 0,0191 0,0078 

7/6 0,00020 0,00056 4,59 0,561 0,0045 0,253 0,0190 0,0077 

8/3 0,00020 0,00055 5,44 0,645 0,0051 0,264 0,0141 0,0073 

8/6 0,00020 0,00054 5,44 0,645 0,0051 0,264 0,0141 0,0073 
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Bod 

BaP benzen CO NO2 PM10 PM2.5 

cr  

[ng/m
3
] 

cr  

[µg/m
3
] 

c8h 

[µg/m
3
] 

ch  

[µg/m
3
] 

cr  

[µg/m
3
] 

cd 

[µg/m
3
] 

cr  

[µg/m
3
] 

cr  

[µg/m
3
] 

9/3 0,00015 0,00039 4,04 0,420 0,0030 0,252 0,0213 0,0072 

9/6 0,00015 0,00039 4,04 0,420 0,0030 0,252 0,0213 0,0072 

10/3 0,00007 0,00015 3,09 0,354 0,0013 0,178 0,0124 0,0040 

10/6 0,00007 0,00015 3,09 0,354 0,0013 0,178 0,0124 0,0040 

11/3 0,00006 0,00019 3,77 0,369 0,0014 0,258 0,0068 0,0026 

11/6 0,00006 0,00019 3,77 0,369 0,0014 0,258 0,0068 0,0026 

12/3 0,00006 0,00017 3,47 0,344 0,0013 0,224 0,0062 0,0024 

12/6 0,00006 0,00017 3,47 0,344 0,0013 0,224 0,0062 0,0024 

13/3 0,00005 0,00013 2,90 0,296 0,0010 0,178 0,0049 0,0019 

13/6 0,00005 0,00013 2,90 0,296 0,0010 0,178 0,0049 0,0019 

14/3 0,00008 0,00025 3,63 0,451 0,0019 0,192 0,0066 0,0029 

14/6 0,00008 0,00025 3,63 0,451 0,0019 0,192 0,0066 0,0029 

Limit 1 5 10000 200 40 50 40 25 

 

Vypočtené příspěvky imisních koncentrací posuzovaných znečišťujících látek v síti 

referenčních bodů byly zpracovány v grafické podobě pomocí izolinií, což jsou čáry 

spojující místa o stejné hodnotě vypočtených příspěvků imisních koncentrací (viz obrázky č. 

18 až 35 v rozptylové studii v měřítku 1: 15 000). 
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Tabulka č. 30: Srovnání součtu imisních příspěvků a pozadí s  imisními limity včetně vyhodnocení překročení těchto limitů 

znečišťující látka/ 

koncentrace 

imisní příspěvek prům. koncentrace  
imisní limit 

dle př.1 

zákona 

201/2012 Sb. 

 

prům. konc. 

znečišť. látky 

- pozadí 

(klouz. pr. 

2010 – 2014) 

 

max. 

povol

ený 

počet 

překr

očení 

roční imisní konc. 

znečišť. l. 

(příspěvek záměru + 

pozadí) 

 

překročení 

limitu 

 

ANO/NE 

v blízkosti 

zdroje 

 (plošné 

zdroje v 

areálu) 

 

v blízké obytné 

zástavbě 

 

ve vybraných 

výpočtových bodech 

 

B(a)P prům. roční 0,002 ng/m
3
 0 – 0,0002 ng/m

3
 0, 00005 – 0,00020 

ng/m
3
 

1 ng/m
3
 0,86/1 ng/m

3
 - 0,86005 – 1,0002 ng/m

3
 ano – ve 

výp. bodě 8 

benzen prům. roční 0,005µg/m
3
 0 – 0,0005 µg/m

3
 0, 00013 – 0,00056 

µg/m
3
 

5 µg/m
3 1,3 µg/m

3
 - 1,30013 – 1,30056 µg/m

3
 ne 

CO max. 8 -

hodinová 
20 µg/m

3
 0 - 7 µg/m

3
 2,90 – 8,99 µg/m

3
   10 000 µg/m

3 - - nelze sčítat 
nepředpoklá

dá se 

NO2 prům. roční 0,04 µg/m
3
 0 – 0,005 µg/m

3
 0,0010– 0,0055 µg/m

3
 40 µg/m

3 13,9/16 µg/m
3 - 13,901 – 16,0051 µg/m

3
 ne 

NO2 max.hodinová 2 µg/m
3
 0 – 0,6 µg/m

3
 0,296– 1,038 µg/m

3 200 µg/m
3
  - 18x nelze sčítat 

nepředpoklá

dá se 

PM10 prům.  roční 0,1 µg/m
3
 0 – 0,02 µg/m

3
 0,0049 – 0,0228 µg/m

3 40 µg/m
3 23,4/25 µg/m

3 - 23,4049 – 25,0141 µg/m
3
 ne 

PM10 max. denní 1 µg/m
3
 0– 0,4 µg/m

3
 0,178  – 0,518 µg/m

3 50 µg/m
3 - 35x nelze sčítat 

nepředpoklá

dá se 

PM2,5 prům.  roční 0,08 µg/m
3
  0 – 0,006 µg/m

3
 0, 0019– 0,0078 µg/m

3 25 µg/m
3 18,5/19,7 

µg/m
3 

- 18,5019 – 19,7073 µg/m
3
 ne 
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Výsledky pachové studie 

Pach je organoleptická vlastnost, která je vnímána čichovým orgánem po vdechnutí určitého 

objemu pachově aktivní látky. Pachová látka stimuluje lidský čichový systém tak, že vnímá 

pach. Zdroje pachů jsou jednak přírodní, jednak antropogenní, způsobené lidskou činností, 

zejména průmyslovou výrobou. Pokud se v lokalitě vyskytuje více zdrojů emitujících zápach, 

může dojít k jejich vzájemnému ovlivňování. Zápach se může v okolí zdrojů měnit v čase 

v důsledku rozptylu v souvislosti s klimatickými podmínkami a reakcí s jinými látkami.  

Citlivost člověka k intenzitě zápachu je závislá na dané pachově aktivní látce či směsi látek, 

na jejich koncentraci, fyzikálních faktorech (např. teplota) i na vnímavosti konkrétní osoby. 

Pachové látky z průmyslových výrob se často vyskytují ve směsích a jsou pachově aktivní již 

při velmi nízkých koncentracích (pod mezí detekce nebo stanovitelnosti). Není tedy vždy 

možné měřit pachové látky pomocí běžných analytických metod. Proto byla pro měření 

pachových látek stanovena evropská pachová jednotka [ouE.m
-3

], což je takové množství 

pachových látek nebo látky, které při odpaření do 1 krychlového metru neutrálního plynu za 

standardních podmínek vyvolá fyziologickou reakci komise posuzovatelů (prahová detekce 

pachu) shodnou s reakcí vyvolanou evropskou referenční hmotností pachové látky (EROM) 

odpařenou do 1 krychlového metru neutrálního plynu za standardních podmínek. 

Jako standardní látka se používá n-butanol (CAS 71-36-3) a platí, že: 

1 EROM ≡ 123 µg n-butanolu ≡ 1 ouE směsi pachových látek 

 

Obsah pachových látek je tak vyjádřen v jednotkách „ekvivalentní hmotnosti n-butanolu“. 

Stanovení koncentrace pachových látek se provádí metodou dynamické olfaktometrie dle 

ČSN EN 13725. Olfaktometrii lze použít jak pro měření koncentrace jednotlivých pachových 

látek, tak i známých a neznámých směsí plynných pachových látek. 

Vzorky plynu jsou odebírány regulovatelným čerpadlem za pomoci podtlaku do 

jednorázových vaků vzorkovací nádoby, transportovány za stanovených podmínek do 

laboratoře a dále hodnoceny komisí vyškolených posuzovatelů na olfaktometru.  

Vlastní hodnocení probíhá na osmimístném dynamickém olfaktometru ECOMA TO8-8, který 

distribuuje vzorek k posouzení komisi posuzovatelů. Komise sestává z osmi členů, 

vybíraných tak, aby splňovali normou předepsané požadavky na citlivost k čichovým 

podnětům. Před každým měřením je citlivost členů komise ověřena certifikovaným 

materiálem, n-butanolem. Výstupem měření je koncentrace vyjádřená počtem pachových 

jednotek – tedy kolikrát je zápach intenzivnější, nežli je prahová koncentrace rozpoznání 

zápachu. Dynamickou olfaktometrií lze měřit zápach v rozmezí od 12 do řádově milionů ouE. 
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Obrázek č. 36: Zařízení pro olfaktometrické stanovení 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky měření jsou statisticky vyhodnoceny a přepočtem převedeny na hodnotu 

koncentrace pachových látek cOD vyjádřených jako evropské pachové jednotky [ouE.m
-3

]. 

Výpočtové vztahy jsou uvedeny na straně 9 pachové studie (příloha č. 4). 

Tabulka č. 31: Výsledky měření pachových látek metodou dynamické olfaktometrie 

 

Z tabulky č. 31 a závěrů pachové studie vyplývá, že nejvyšší zjištěná koncentrace pachových 

látek (cOD) na výstupu z provozovny byla stanovena za podmínek měření 23 ouE.m
-3

. 

Naměřené koncentrace pachových látek jsou na hranici rozsahu měřicího přístroje 

olfaktometru. Jsou tedy velmi nízké. (Běžně naměřené hodnoty koncentrace pachových látek 

se u průmyslových subjektů pohybovaly v desítkách, stovkách, ale i tisících či desetitisících 

ouE.m
-3

 ). Průtok odpadního vzduchu ze zdroje je také velmi malý. Zápach z tohoto zdroje se 

tedy bude vyskytovat pouze v nejbližší oblasti v okolí výduchů a nebude postižitelný v obytné 

oblasti. Vyhodnocením rozptylu pachových látek pomocí upravené metodiky SYMOS 97 

bylo zjištěno, že koncentrace pachových látek v místech referenčních bodů lokalizovaných 

v okolní obytné zástavbě byla mimo bodu 1 nulová – tedy žádný zápach ze zdroje. V bodě 1 

(rodinný dům č.p. 204 v majetku provozovatele) byla vypočtena koncentrace pachových látek 

1 ouE.m
-3

. Při koncentraci pachových látek 1 ouE.m
-3

 u 50% respondentů může být pach 
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vnímán, avšak nemůže být rozpoznán (identifikován). V literatuře uváděná koncentrace 

pachových látek, kdy může být pach rozpoznán, se pohybuje mezi 3-5 ouE.m
-3

 v závislosti na 

hédonickém tónu pachu. Koncentrace pachových látek 5 ouE.m
-3

  a více již může být při 

dlouhodobé expozici pro respondenty obtěžující.  

Pro zdroje umístěné v intravilánu obcí nebo v ochranném pásmu byl v minulosti stanoven 

obecný emisní limit na úrovni 50 ouE.m
-3

, pro zdroje umístěné mimo intravilán obcí nebo 

mimo ochranné pásmo na úrovni 100 ouE.m
-3

.  

Z daných údajů je zřejmé, že zjištěné koncentrace pachových látek z výroby bublinkové fólie 

společnosti Jasobal, s.r.o., splňují také dříve platný emisní limit pro zdroje znečišťování 

ovzduší umístěné v intravilánu obcí.  Tento limit již není zákonem 201/2012 Sb., o ochraně 

ovzduší, uplatňován. 

Závěr pachové studie 

Z výsledků pachové studie vyplývá, že emise pachových látek mohou být postižitelné pouze 

v nejbližším okolí výrobní haly (max. 5 pachových jednotek (ouE.m
-3)

 do vzdálenosti 5 metrů 

od haly). Z tohoto důvodu není znečištění pachovými látkami z výroby bublinkové fólie 

společnosti Jasobal, s.r.o. zdrojem obtěžování obyvatel. 

D.1.3 Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické 

charakteristiky 

Hluk 

Problematika hluku je podrobně zpracována v hlukové studii, která je přílohou č. 6 této 

dokumentace. V hlukové studii byly posouzeny samostatnými výpočty dvě výpočtové 

varianty: 

1. varianta 0 (nulová) - výhledový stav 2017 bez záměru 

2. varianta P (projektová) - výhledový stav 2017 se záměrem 

Pro výpočet hlukové studie byla zvolena jedna oblast v okolí posuzovaného záměru. Byl 

vyhodnocen provoz stacionárních zdrojů hluku a dopravy. Posouzení bylo provedeno pro 

denní dobu ve  výškách 3 a 6 metrů. Výpočet hladin hluku byl proveden vzhledem 

k nejbližším chráněným venkovním prostorům staveb (výpočtová oblast I.): 

- Referenční bod č. 1 – chráněný venkovní prostor staveb rodinného domu, SV fasáda, 

č.p. 204, Tylova ulice, Chrast. výška h = 3 a 6 metrů. 

- Referenční bod č. 2 – chráněný venkovní prostor staveb rodinného domu, J roh RD, 

č.p. 204, Tylova ulice, Chrast. výška h = 3 a 6 metrů. 

- Referenční bod č. 3 – chráněný venkovní prostor staveb rodinného domu, SV fasáda, 

č.p. 490, ulice 5. května, Chrast. výška h = 3 a 6 metrů. 

- Referenční bod č. 4 – chráněný venkovní prostor staveb rodinného domu, SV fasáda, 

č.p. 600, ulice 5. května, Chrast. výška h = 3 a 6 metrů. 

- Referenční bod č. 5 – chráněný venkovní prostor staveb rodinného domu, S roh RD, 

č.p. 208, ulice 5. května, Chrast. výška h = 3 a 6 metrů. 
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- Referenční bod č. 6 – chráněný venkovní prostor staveb rodinného domu, JV fasáda, 

č.p. 291, Tylova ulice, Chrast. výška h = 3 a 6 metrů. 

- Referenční bod č. 7 – chráněný venkovní prostor staveb rodinného domu, JV fasáda, 

č.p. 365, Tylova ulice, Chrast. výška h = 3 a 6 metrů. 

- Referenční bod č. 8 – chráněný venkovní prostor staveb rodinného domu, JZ fasáda, 

č.p. 329, Tyršova ulice, Chrast. Výška h = 3 a 6 metrů. 

- Referenční bod č. 9 – chráněný venkovní prostor staveb bytového domu, SZ fasáda, 

č.p. 88, Tyršova ulice, Chrast. výška h = 3 a 6 metrů. 

- Referenční bod č. 10 – chráněný venkovní prostor staveb rodinného domu, JZ fasáda, 

č.p. 342, Tyršova ulice, Chrast. výška h = 3 a 6 metrů. 

- Referenční bod č. 11 – chráněný venkovní prostor staveb rodinného domu, SZ fasáda, 

č.p. 474, Tyršova ulice, Chrast. výška h = 3 a 6 metrů. 

- Referenční bod č. 12 – chráněný venkovní prostor staveb rodinného domu, JZ fasáda, 

č.p. 669, Tyršova ulice, Chrast. výška h = 3 a 6 metrů. 

- Referenční bod č. 13 – chráněný venkovní prostor staveb rodinného domu, JZ fasáda, 

č.p. 509, Tyršova ulice, Chrast. výška h = 3 a 6 metrů. 

Závěr akustické studie: 

A) Stacionární zdroje 

Souhrnné ekvivalentní hladiny akustického tlaku ze stacionárních zdrojů hluku (včetně 

areálové dopravy) vzhledem k vzdálenosti a konfiguraci zdrojů hluku vůči poloze nejbližších 

chráněných venkovních prostor staveb splňují povolené limitní hodnoty pro stacionární zdroje 

hluku v denní i noční době (viz obrázek č. 37, tabulka č. 32) 

Vlivem provozu stacionárních zdrojů hodnoceného záměru by tedy nemělo dojít 

k nadlimitnímu ovlivnění nejbližších chráněných venkovních prostor staveb pro bydlení 

v denní či noční době. Stacionární zdroje nebudou zdrojem hluku s tónovým charakterem. 

B) Liniové zdroje 

Vyhodnocen byl také vliv vyvolané dopravy na změny ekvivalentních hladin akustického 

tlaku v chráněných venkovních prostorech staveb pro bydlení. 

V referenčních bodech situovaných přímo podél II/358 a místní komunikace 35824 jsou 

hodnoty hluku z dopravy, tj. ve variantě P - výhledový stav 2017 se záměrem, pod limitní 

hladinou 70 dB, resp. 55 dB v době denní. Mezivariantní změna nebyla v rámci výpočtu 

zaznamenána, limitní hodnoty jsou splněny (viz tabulka č. 33). 

V noční době jsou již ve variantě nulové v referenčních bodech (RB 9 a 10 – podél II/358) 

výsledné hladiny vyšší než limitní hodnota včetně SHZ. Mezivariantní změna v těchto bodech 

(RB 9 a 10) je však 0,0 dB. Referenční body 9 a 10 jsou v následující tabulce č. 34 

zvýrazněny tučnou kurzívou. 

Výše uvedené závěry jsou platné pro popsané zadání a samotný záměr a vyplývá z nich, že 

samotný záměr má zanedbatelný vliv na hlukovou situaci. 
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Obrázek č. 37: Stacionární zdroje hluku v projektové variantě, denní a noční doba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhledový stav 2017 se záměrem, stacionární zdroje 

hluku, denní doba, výška izofon h = 3 metry 

Výhledový stav 2017 se záměrem, stacionární zdroje 

hluku, noční doba, výška izofon h = 3 metry 
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Tabulka č. 32: Stacionární zdroje, hluk v denní a noční době 

Hluk ze stacionárních zdrojů - varianta P - výhledový stav 2017 se záměrem 

Referenční 

bod 

výška 

[m] 

denní doba - vypočtená denní doba noční doba - vypočtená noční doba 

LAeq,8h [dB] 

dle ČSN ISO 1996-2 

limitní 

hodnota 

LAeq,1h [dB] 

dle ČSN ISO 1996-2 

limitní 

hodnota 

areál.dop. stac.zdr. celkem LAeq,8h [dB] areál.dop. stac.zdr. celkem LAeq,1h [dB] 

1 3 43,6 22,4 43,6 50,0 27,5 22,4 28,7 40,0 

1 6 44,1 25,6 44,1 50,0 28,0 25,6 30,0 40,0 

2 3 32,6 27,7 33,8 50,0 16,5 27,7 28,0 40,0 

2 6 34,0 29,3 35,2 50,0 17,9 29,3 29,5 40,0 

3 3 24,3 27,2 29,0 50,0 8,5 27,2 27,2 40,0 

3 6 25,2 27,8 29,7 50,0 9,4 27,8 27,8 40,0 

4 3 25,3 23,3 27,4 50,0 8,6 23,3 23,4 40,0 

4 6 26,5 24,6 28,7 50,0 9,7 24,6 24,8 40,0 

5 3 16,3 20,8 22,1 50,0 2,7 20,8 20,8 40,0 

5 6 20,5 21,8 24,2 50,0 4,9 21,8 21,9 40,0 

 

Tabulka č. 33: Liniové zdroje, doprava v denní době 

Doba denní - doprava 

Bod 
Výška 

[m] 

V0 rok 2017 

bez záměru 

[dB] 

V1 rok 2017 

se záměrem 

[dB] 

Limitní 

hodnota 

[dB] 

Splnění 

limitu 

[dB] 

Rozdíl V 1-0 

(2017) 

[dB] 

6 3 51,6 51,6 55 splněn 0,0 

6 6 52,1 52,1 55 splněn 0,0 

7 3 53,3 53,3 55 splněn 0,0 

7 6 53,3 53,3 55 splněn 0,0 

8 3 67,1 67,1 70 splněn 0,0 

8 6 67,4 67,4 70 splněn 0,0 

9 3 67,7 67,7 70 splněn 0,0 

9 6 68,0 68,0 70 splněn 0,0 

10 3 68,1 68,1 70 splněn 0,0 

10 6 68,3 68,3 70 splněn 0,0 

11 3 63,3 63,3 70 splněn 0,0 

11 6 63,8 63,8 70 splněn 0,0 

12 3 60,4 60,4 70 splněn 0,0 

12 6 61,6 61,6 70 splněn 0,0 

13 3 58,9 58,9 70 splněn 0,0 

13 6 59,9 59,9 70 splněn 0,0 
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Tabulka č. 34: Liniové zdroje, doprava v noční době 

Noční doba - doprava 

Bod 
Výška 

[m] 

V0 rok 2017 

bez záměru 

[dB] 

V1 rok 2017 

se záměrem 

[dB] 

Limitní 

hodnota 

[dB] 

Splnění 

limitu 

[dB] 

Rozdíl V 1-0 

(2017) 

[dB] 

6 3 38,9 39,5 45 splněn +0,6 

6 6 39,5 40,0 45 splněn +0,5 

7 3 42,3 42,8 45 splněn +0,5 

7 6 42,1 42,7 45 splněn +0,6 

8 3 59,7 59,7 60 splněn 0,0 

8 6 60,0 60,0 60 splněn 0,0 

9 3 60,4 60,4 60 0,4 0,0 

9 6 60,7 60,7 60 0,7 0,0 

10 3 60,7 60,7 60 0,7 0,0 

10 6 61,0 61,0 60 1,0 0,0 

11 3 56,0 56,0 60 splněn 0,0 

11 6 56,5 56,5 60 splněn 0,0 

12 3 53,1 53,1 60 splněn 0,0 

12 6 54,2 54,2 60 splněn 0,0 

13 3 51,5 51,5 60 splněn 0,0 

13 6 52,6 52,6 60 splněn 0,0 

 

D.1.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody 

V zájmovém území se nenachází zdroj podzemní ani povrchové vody pro veřejné zásobování 

obyvatelstva, ani ochranné pásmo vodního zdroje. Záměr nemá při běžném provozu 

významný vliv na podzemní a povrchové vody.  

D.1.5 Vlivy na půdu 

Pozemky dotčené záměrem patří do katastrálního území města Chrast. Záměr je v souladu s 

územním plánem města Chrast, neboť se nachází v zóně PS 4 určené pro umístění výroby a 

služeb. Záměr neohrozí kvalitu půdy. 

D.1.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Realizace záměru neohrozí ložiska nerostných surovin a nebude mít negativní vliv na 

horninové prostředí a přírodní zdroje. 
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D.1.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy  

Záměr bude situován v průmyslovém areálu města Chrast na pozemcích určených pro 

umístění výroby a služeb. V lokalitě záměru se nachází starší výsadba listnatých i jehličnatých 

stromů, trvalý travní porost ruderální povahy s náletovými keři a dřevinami. Realizace záměru 

a ani jeho následný provoz nebude mít negativní vliv na faunu, flóru a přírodní zdroje. 

D.1.7.1 Vlivy na flóru 

V dané lokalitě nebyl zjištěn žádný druh chráněných a ohrožených druhů rostlin dle vyhlášky 

Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1995 Sb. Posuzovaným záměrem 

nedojde k negativnímu ovlivnění flóry v nejbližším ani ve vzdálenějším okolí záměru. 

D.1.7.2 Vlivy na dřevinné prvky rostoucí mimo les 

Dřevinná skladba v okolí objektu je tvořena vysazenými listnatými i jehličnatými dřevinami. 

Realizace záměru negativně neovlivní dřevinné prvky v jeho okolí. 

D.1.7.3 Vlivy na faunu 

V lokalitě záměru nebyl zjištěn žádný výskyt chráněných druhů živočichů, či jejich 

reprodukční prostor. Na populaci živočichů nemá záměr žádný negativní vliv. 

D.1.7.4 Vlivy na územní systém ekologické stability 

Na lokalitě záměru se nenachází žádný funkční prvek územního systému ekologické stability. 

Nejbližší funkční prvky jsou vzdáleny více než 3 km od záměru. Záměr nebude mít negativní 

vliv na ÚSES. 

D.1.7.5 Vlivy na významné krajinné prvky 

Záměr ani jeho provoz nepřichází do kontaktu s jakýmkoliv významným krajinným prvkem 

dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

D.1.7.6 Vlivy na lokality soustavy Natura 2000  

Lokality soustavy Natura 2000 (EVL a ptačí oblasti) se v místě záměru ani v jeho okolí 

nenacházejí, tudíž záměr ani jeho provoz nemá negativní vliv na tuto soustavu. 

D.1.7.7 Vlivy na zvláště chráněná území 

Velkoplošné ani maloplošné zvláště chráněné území se na předmětné lokalitě nenachází, 

z tohoto důvodu záměr ani jeho provoz nemá negativní vliv na tato území. 

D.1.8 Vlivy na krajinu  

Záměrem ani jeho provozem nedojde k dotčení krajiny a krajinného rázu. 
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D.1.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Historicky nebo architektonicky cenné objekty nebo objekty památkově chráněné nebudou 

záměrem ovlivněny, neboť se nacházejí mimo jeho dosah. Záměrem a provozem nebudou 

narušeny žádné kulturní hodnoty, životní styl ani tradice obyvatel žijících v jeho okolí. 

Záměr ani jeho provoz nebude mít vliv na cenu pozemků a nemovitostí v okolí areálu. 

D.2 Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí 

z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti 

přeshraničních vlivů 

Ze zpracovaných studií hodnotících emise do ovzduší a hlukové emise vyplývá, že realizací 

záměru nebude docházet k významným negativním vlivům na životní prostředí ani ke 

zvyšování zdravotních rizik pro obyvatelstvo.  

V minulosti byl provoz výroby bublinkové fólie předmětem stížností ze strany některých 

občanů s poukázáním na obtěžování zápachem. Podle vyjádření provozovatele se mohlo 

jednat o ojedinělé nestandardní stavy, které souvisely s najížděním technologie. Způsob 

ovládání strojů vyžadoval zpočátku vyladění provozních parametrů tak, aby výstup odpovídal 

požadované výstupní kvalitě fólie.  Již ve stavu podání oznámení záměru však byla výroba 

stabilizovaná. Pro tento stav, který zároveň simuloval maximální využití strojového vybavení, 

byl v lednu 2016 proveden monitoring kvality ovzduší, které může být z povahy záměru ze 

všech složek životního prostředí dotčeno nejvíce. Výsledky měření pak byla podkladem pro 

hodnocení rozptylu znečišťujících látek a zápachu tak, jak je uvádí přiložené studie. Studie 

potvrzují, že provoz výroby bublinkové fólie nemůže být zdrojem obtěžování obyvatelstva 

zápachem ani nepředstavuje zdravotní rizika pro okolní obyvatele. 

Záměr není umístěn v bezprostřední blízkosti státní hranice. Vzhledem k velikosti záměru 

jsou vlivy přesahující státní hranice vyloučeny. 

D.3 Charakteristika environmentálních rizik při možných 

haváriích a nestandardních stavech 

Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo 

nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Provoz záměru je řešen v 

souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany. 

Možné havárie jsou podrobněji uvedeny výše v textu (kapitola B.3.5 Doplňující údaje). 
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D.4 Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, a snížení 

všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a 

popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné 

Základní opatření k prevenci, eliminaci a minimalizaci nepříznivých vlivů záměru na životní 

prostředí vycházejí ze zákonných požadavků a jsou součástí vlastního záměru. 

 

S ohledem na charakter záměru nejsou řešena opatření pro přípravu a stavbu záměru.  

 

Dominantní vliv záměru při jeho provozu se projevuje znečištěním ovzduší. Kompenzační 

opatření podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší se na hodnocený zdroj 

znečišťování nevztahují. Vyhláška č. 415/2012 Sb. v příloze č. 8, v bodě 5.1.4. (Výroba a 

zpracování ostatních syntetických polymerů a výroba kompozitů, s výjimkou kompozitů 

vyjmenovaných jinde) uvádí pro provozy s celkovou projektovanou kapacitou zpracovávané 

suroviny vyšší než 100 t/rok technickou podmínku využívat za účelem předcházení emisím 

znečišťujících látek obtěžujících zápachem opatření ke snižování emisí, např. svedením emisí 

organických látek na jednotku termického spalování. Měření a studie rozptylu znečišťujících 

látek neprokázaly v případě provozu výroby bublinkové fólie obtěžování zápachem. Termické 

spalování emisí bylo na základě nízkých koncentrací vyhodnoceno jako nevhodné. Pro 

prevenci a vyloučení možných nepříznivých vlivů provozu záměru na ovzduší, tzn. zamezení 

nestandardních stavů, však byla navržena a do záměru zapracována následující opatření: 

 Výroba bublinkové fólie bude provozována na základě příslušného souhlasu a 

povolení Krajského úřadu Pardubického kraje a podle podmínek stanovených tímto 

rozhodnutím. 

 Bude zajištěna pravidelná kontrola a údržba strojů a jejich bezchybného provozu. 

Zařízení budou provozována podle technologických předpisů, návodů  

k obsluze a předpisů výrobce. Teplota tavení polyethylenu bude kontrolována tak, aby 

nepřekračovala 200
o
C. 

 Provozovatel zajistí dodržování provozního řádu a technologické kázně. V rámci 

provozní evidence budou pravidelně prováděny záznamy proměnlivých údajů 

souvisejících s technologií. 

 Pro lepší oddělení výrobního areálu od stávající obytné zóny provozovatel vysadí 

v okolí haly stálezelené dřeviny (jehličnany). 

 

Opatření pro etapu ukončení záměru nejsou v současné době řešena. Při volbě správných 

technologií může být stavba odstraněna bez podstatných vlivů na životní prostředí nebo 

významné produkce nebezpečných stavebních odpadů. 
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D.5 Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 

předpokladů při hodnocení vlivů 

Charakteristiky použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů 

jsou rozděleny podle jednotlivých řešených okruhů: 

Obyvatelstvo 

Vliv záměru na obyvatelstvo byl vyhodnocen na základě rozptylové studie (příloha č. 3), 

pachové studie (příloha č. 4), hodnocení vlivů na veřejné zdraví (příloha č. 5), hlukové studie 

(příloha č. 6) a kartografických podkladů.  

Ovzduší a klima 

Vyhodnocení imisní zátěže hodnoceného území po realizaci záměru bylo provedeno na 

základě rozptylové studie (příloha č. 3), v níž byl použit výpočet podle metodiky SYMOS 97 

a pachové studie (příloha č. 4), využívající pro rozptyl znečišťujících pachových látek 

upravenou metodiku SYMOS 97, vycházející z materiálu „Odhad pachové zátěže 

adaptovaným rozptylovým modelem SYMOS 97, RNDr. Josef Keder, CSc, ČHMÚ Praha, 

Ochrana ovzduší č. 6, 2006“. Protože hodnocení vlivu záměru na životní prostředí podle 

zákona č. 100/2001 Sb. je součástí uvedení v minulosti již provozované výroby bublinkové 

fólie do souladu s právními předpisy, byly jako vstupní údaje pro vyhodnocení imisní zátěže 

využity výsledky měření emisí provedeného v lednu 2016 při současném provozu všech 

strojů. 

Údaje o stávající imisní zátěži byly čerpány z internetových stránek ČHMÚ (www.chmi.cz). 

Hluková situace  

Vyhodnocení hlukové zátěže hodnoceného území před a po realizaci záměru bylo provedeno 

na základě hlukové studie (příloha č. 6). Pro hodnocení hlukové situace byl použit software 

HLUK+. 

Povrchová a podzemní voda 

Při zpracování se vycházelo z podkladů a informací získaných z odborné literatury, platné 

legislativy a z webových stránek příslušných odborných organizací. 

Půda 

Hodnocení vlivů na půdy bylo zpracováno na základě dostupných podkladů a informací 

získaných z odborné literatury a z webových stránek příslušných odborných organizací.  

Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Při zpracování kapitol popisujících horninové prostředí byl využit archív zpracovatele a 

webové stránky příslušných odborných organizací  
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Fauna, flóra a ekosystémy 

K popisu a vyhodnocení ekosystémů byly použity mapové podklady a informace z webových 

stránek příslušných odborných organizací. 

Krajina 

Kapitola o krajině byla zpracována na základě dostupných podkladů a vyhodnocení 

pohledového řešení při stávajícím stavu lokality. 

Hmotný majetek a kulturní památky 

Kapitoly o architektonických a historických památkách a archeologických nálezech byly 

zpracovány na základě informací z odborné literatury, platné legislativy a z webových stránek 

příslušných odborných organizací. 

D.6 Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo 

nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování 

dokumentace 

Posouzení záměru bylo provedeno na základě současných znalostí, podkladů poskytnutých 

investorem, konzultací s investorem a s odbornými firmami a dalších podkladů (webové 

stránky města Chrast a příslušných odborných organizací včetně osobních zkušeností 

zpracovatele dokumentace. 

V rámci zpracování dokumentace nebyly zjištěny žádné kritické skutečnosti, které by bylo 

nutno ověřit podrobnějšími analýzami nad rámec již provedeného monitoringu. Podmínky 

měření, které představovaly vstup pro studie, o něž se opírají závěry týkající se vlivu záměru 

na ovzduší, byly ověřeny osobní přítomností jednoho ze zpracovatelů dokumentace.  Lze 

konstatovat, že v průběhu zpracování dokumentace se nevyskytly takové nedostatky ve 

znalostech nebo neurčitosti, které by znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů 

záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, nebo které by omezovaly spolehlivost 

prezentovaných závěrů. 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud 

byly předloženy) 

Posuzovaný záměr je řešen v jedné variantě. Pro tuto dokumenaci nebylo předloženo více 

variantních řešení. 

Předloženou variantu řešení záměru lze na základě posouzení v předchozích kapitolách 

dokumentace považovat za přijatelnou z hlediska působení na zdraví a životní prostředí. 
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F. ZÁVĚR 

Předmětem hodnocení vlivů na životní prostředí je výroba bublinkové fólie v Chrasti u 

Chrudimi. Hodnocení vlivů na životní prostředí je součástí uvedení již provozovaného záměru 

do souladu s právními předpisy.  

Výroba fólie probíhá na dvou extrudérech. Součástí vybavení výrobní haly je i 

sáčkovačka (stroj na výrobu přířezů a bublinkových sáčků) a aglomerátor, který slouží ke 

zpracování odřezků fólie na aglomerát tak, aby bylo možné je znovu využít ve výrobě. 

Jediným vstupem do technologie je nízkohustotní polyethylen (LDPE - BRALEN 2-17, 2-30 

nebo RIBLEN) a technologická voda, jejíž odpar se v průběhu výroby doplňuje. Výstupem 

z technologie je bublinková fólie navinutá na rolích v šířkách do 1200 mm nebo ve formě 

přířezů, kapes a sáčků. Odřezky a tzv. nepodělky z výroby jsou zpracovávány zpět na 

aglomerát a vraceny do výroby. 

Výroba LDPE fólií není ojedinělou technologií a probíhá na řadě míst České 

republiky. Předpoklady, z nichž vychází hodnocení vlivů na životní prostředí, jsou jednak 

ověřeny praxí jiných provozů, ale vzhledem k charakteru záměru, který představuje legalizaci 

již stávajícího provozu, bylo možné provést ověření i měřením vstupních dat při plném 

provozu v lednu 2016. Tato data sloužila jako vstup pro odborné studie, které prokázaly, že 

příspěvek provozu ke znečištění ovzduší bude minimální a vliv na zdraví obyvatelstva nebude 

žádný. Ve vlastním provozu bylo opakovaně provedeno měření škodlivin v pracovním 

prostředí, které neprokázalo překročení limitních koncentrací. 

Protože v minulosti byl provoz výroby bublinkové fólie předmětem stížností 

s poukázáním na obtěžování zápachem, byl rozptyl pachových látek vyjádřených pachovými 

jednotkami hodnocen pachovou studií. Tato studie obtěžování zápachem vyloučila.  Podle 

vyjádření provozovatele se v minulosti mohlo jednat o ojedinělé nestandardní stavy, které 

souvisely s najížděním technologie, jejíž provoz lze však považovat již za stabilizovaný. 

K zamezení nestandardních stavů navrhnul zpracovatel dokumentace preventivní opatření, 

která spočívají v dodržování technologické kázně a postupů, které byly použity při měření 

emisí, z nichž studie vlivu na ovzduší vycházely. Jedním z nich je dodržení teplotního režimu 

tak, aby nedocházelo k nadměrnému zvyšování teploty a zvýšenému uvolňování oxidačních 

produktů.  

Stav životního prostředí v dotčeném území nevykazuje v příslušných parametrech 

takové hodnoty, aby došlo provozem záměru k jejich zhoršení nad únosnou mez. 
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G.  VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

G.1 Předmět a účel zpracování dokumentace 

Předmětem dokumentace je záměr Změna využívání stavby: výrobní hala pletárny na výrobu 

bublinkové fólie z granulátu. Tento záměr je uveden v kategorii II (záměry vyžadující 

zjišťovací řízení), přílohy 1, zákona 100/2001 Sb. a odpovídá bodu 7.1 Výroba nebo 

zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi 

elastomerů s kapacitou nad 100 tun/rok. 

Účelem této dokumentace je poskytnutí základních informací o záměru, stavu dotčeného 

území a případných předpokládaných vlivech na okolní prostředí. Záměr je předkládán 

v jedné variantě. 

Důvodem pro zpracování dokumentace je změna užívání stavby a legalizace výroby, která 

byla provozována bez patřičných povolení. Vzhledem ke stížnostem některých obyvatel 

žijících v blízkém okolí záměru na občas se vyskytující zápach v navazující obytné zástavbě a 

jejich obavám z možných zdravotních rizik pro obyvatelstvo, bylo v lednu měřeno množství 

znečišťujících látek (včetně pachových látek) působených výrobou a byl modelován jejich 

rozptyl v okolí záměru. Součástí posuzování vlivu záměru na obyvatelstvo bylo vyhodnocení 

vlivů záměru na veřejné zdraví.  

G.2 Charakter záměru 

Tento záměr je uveden v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) a odpovídá bodu 

7.1 Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků 

na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 tun/rok. 

G.3 Lokalita záměru 

Záměr se nachází v průmyslové části města Chrast, které leží necelých 13 km východně od 

Chrudimi, v Pardubickém kraji.  

Umístění záměru spadá do katastrálního území obce Chrast, konkrétně se týká pozemků 

parc.st. č. 930 a st.č. 619 a parc.č. 1195. 

Objekt pro realizaci záměru se nachází v intravilánu obce Chrast, v jejím průmyslovém 

areálu, územním plánem města vymezeným pro umístění výroby a služeb. V minulosti byl 

tento objekt využíván a zkolaudován jako pletárna. Záměrem je provozovat v objektu výrobu 

bublinkové fólie.  
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Průmyslový areál ústí přes průmyslovou vrátnici na místní komunikaci III/35824 (Tylova 

ulice), která je napojena na páteřní komunikaci II/358 (Tyršova ulice) směřující v jednom 

směru na Chrudim a v druhém směru na obce Skuteč a Luže. Nejbližší obytnou zástavbou k 

záměru je nyní  neobývaný rodinný dům č.p. 204 (ulice Tylova, vedle vjezdu do areálu), který 

je v majetku provozovatele záměru, dále je rodinný dům č.p. 291 (ulice Tylova, naproti 

vjezdu do areálu), který je umístěn  severozápadním směrem od záměru a rodinné domy  č. p. 

497, 490 a 600 v ulici 5. května Východně od záměru je budova č.p. 789 (průmyslový objekt). 

Objekty jsou od místa záměru odděleny nesouvislou zelení. 

G.4 Vliv na zdraví lidí a životní prostředí 

V dotčeném území se nenachází žádné registrované významné krajinné prvky podle § 6 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ani se záměr nevyskytuje na území 

žádného přírodního parku podle § 12 tohoto zákona nebo na území zvláště chráněném ve 

smyslu § 14 citovaného zákona.  

 

Záměr bude realizován mimo evropsky významné lokality dle nařízení vlády č. 132/2005 Sb. 

a mimo vyhlášené ptačí oblasti. 

 

Z hlediska přítomnosti starých ekologických zátěží, zde nebyla prokázána kontaminace. 

 

Na základě excerpce údajů z databází ČGS - Geofondu ČR bylo zjištěno, že v místě záměru 

ani v jeho širším okolí nejsou evidována ložiska nerostných surovin, chráněná ložisková 

území ani dobývací prostory. V zájmovém území se nenacházejí ani poddolovaná území, stará 

důlní díla a deponie.  

 

Na zájmové lokalitě byly nalezeny především běžné a ruderální druhy rostlin. Mezi budovami 

se vyskytuje starší výsadba jehličnatých i listnatých stromů spolu s náletovými keři. Výskyt 

chráněných nebo ohrožených druhů rostlin a živočichů nebyl prokázán.  

Přes posuzované pozemky nevedou žádné prvky územního systému ekologické stability. 

Posuzovaná lokalita nespadá do žádného velkoplošného či maloplošného chráněného území. 

K narušení krajinného rázu realizací záměru nedojde. 

Záměr se nachází v sousedství obytné zástavby, mimo městskou památkovou zónu a mimo 

území kulturního významu.  

 

Z výpočtů akustické studie je zřejmé, že vlivem provozu stacionárních zdrojů hodnoceného 

záměru by nemělo dojít nadlimitnímu ovlivnění hlukovou zátěží v nejbližších chráněných 

venkovních prostorech staveb pro bydlení v denní či noční době. V referenčních bodech 

situovaných přímo podél komunikace II/358 a místní komunikace III/35824 jsou hodnoty 

hluku z dopravy pod limitní hladinou 70 dB v době denní. V noční době jsou již v 

referenčních bodech (RB 9 a 10 – podél II/358) výsledné hladiny vyšší než limitní hodnota 
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včetně staré hlukové zátěže. Realizace záměru ovšem k hlukové zátěži v noční době 

nepřispívá. 

Pro účely posouzení vlivu provozu záměru na ovzduší byly zpracovány rozptylová a pachová 

studie. Obě studie vycházely z výsledků měření provedeného v lednu 2016 při provozu všech 

strojů. Rozptylová studie hodnotila rozptyl vybraných znečišťujících látek souvisejících s 

tavením polyetylenu. Pachová studie hodnotila rozptyl pachových látek v evropských 

pachových jednotkách. Z rozptylové studie vyplývá, že imisní limity pro znečišťující látky 

nejsou v předmětné lokalitě v současné době překračovány a nebudou překročeny ani v 

důsledku provozu předkládaného záměru. Pachová studie došla k závěru, že zápach může být 

rozeznatelný v bezprostřední blízkosti haly, ale provozem záměru nedochází k obtěžování 

obyvatel nejbližší okolní zástavby zápachem. Tyto závěry jsou v rozporu s dřívějšími 

stížnostmi některých obyvatel právě na problematiku zápachu. Podle vyjádření provozovatele 

se v minulosti mohlo jednat o ojedinělé nestandardní stavy, které souvisely s najížděním 

technologie, jejíž provoz lze však považovat již za stabilizovaný. Podmínky, při nichž 

probíhala měření, jejichž výsledky byly vstupem pro uvedené studie, byly ověřeny 

zpracovateli dokumentace. Hodnocení zdravotních rizik vyloučilo rizika spojená s emisí látek 

při výrobě bublinkové fólie a související dopravě. 

 

Vlivy záměru na zdraví obyvatel a na životní prostředí lze při dodržování provozního řádu a 

technologické kázně (zejména využívání vhodných surovin, kontrola teploty tavení LDPE, 

dodržování požární bezpečnosti) celkově posoudit jako nevýznamné. 

 

Záměr nebude mít nepříznivé vlivy přesahující státní hranici. 
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1.   Zadání rozptylové studie 

Rozptylová studie byla vypracována jako podklad pro dokumentaci o hodnocení vlivu 

stavby na životní prostředí pro záměr „Změna využívání stavby: výrobní hala pletárny na 

výrobu bublinkové fólie z granulátu“. Cílem předkládané studie je výpočet příspěvků 

imisních koncentrací znečišťujících látek vyvolaných provozem předkládaného záměru na 

pozemku parc. č.st. 930, 619 a č. 1195, k.ú. Chrast, provozovna  JASOBAL s.r.o., ul. 

Tylova č.p. 204, Chrast. 

Posuzovaným záměrem je provoz zařízení na zpracování granulátu LDPE - BRALENU na 

bublinkovou fólii ve výrobní hale, která je součástí průmyslového areálu města Chrast. 

Hlavní část výroby probíhá na dvou extruderech produkujících bublinkovou fólii, která 

může být dále upravována svařováním na sáčky nebo kapsy. Odřezky fólie jsou 

recyklovány prostřednictvím aglomerátoru a vráceny do výroby. Maximální kapacita 

výroby na dvou extruderech činí 800 t bublinkové fólie za rok. 

Pro předkládaný záměr „Změna využívání stavby: výrobní hala pletárny na výrobu 

bublinkové fólie z granulátu“ byla již rozptylová studie zpracována (Ing. Leoš Slabý, srpen 

2015). Důvodem ke zpracování nové rozptylové studie je nové autorizované měření emisí 

znečišťujících látek, které bylo provedeno dne 13.1.12016 při současném provozu dvou 

extrudérů na výrobu bublinkové fólie, aglomerátoru pro zpracování odřezků a nedodělků 

z výroby a sáčkovačky pro výrobu přířezů bublinkové fólie. Dle podkladů poskytnutých 

zadavatelem rozptylové studie byly stroje provozovány na maximální výkon, tj. při 

maximálním provozu posuzovaného záměru.  

Vzhledem k původní rozptylové studii došlo ke změně v umístění strojů – veškerá výroba 

je nyní soustředěna do západní části haly, tato část je oddělená od skladu. Výrobní část je 

v současné době odsávána dvěma ventilátory, nejedná se o odtah od strojů, ale odtah 

vzduchu z výrobního prostoru. Pro výpočet rozptylové studie byly použity naměřené 

hodnoty emisí znečišťujících látek převzaté z protokolu z autorizovaného měření emisí 

provedeného dne 13.1.2016 (protokol č. 129/1A/2016, BIOANALYTIKA CZ, s.r.o., 

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim). Výsledky autorizovaného meření jsou podrobně 

prezentovány níže v textu. V rámci rozptylové studie nebyly uvažovány znečišťující látky, 

které byly pod mezí stanovitelnosti. 

Výpočty rozptylové studie byly provedeny pro následující škodliviny emitované provozem 

předkládaného záměru: acetaldehyd, aceton, ethyalcetát, formaldehyd a butylacetát. 

V rozptylové studii byly dále hodnoceny emise znečišťujících látek z automobilové 

dopravy vyvolané provozem posuzovaného záměru: BaP, benzen, CO, NO2, PM10 a PM2.5. 

Pro stanovení stávajících imisních koncentrací BaP, benzen, CO, NO2, PM10 a PM2.5 byla 

použita stávající úroveň znečištění v předmětné lokalitě (viz níže v textu).  

Zadavatelem rozptylové studie je společnost BIOANALYTIKA CZ, s.r.o., Píšťovy 820, 

537 01 Chrudim. 

Zpracovatel rozptylové studie je autorizovanou osobou dle zákona o ochraně ovzduší (viz 

osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií).  

Rozptylová studie je matematickým modelováním rozptylu znečišťujících látek v okolí 

zdrojů a v rámci rozptylové studie byly vypočteny imisní příspěvky posuzovaného záměru 

ke znečištění ovzduší v okolí. 



Rozptylová studie 
Změna využívání stavby: výrobní hala pletárny 

na výrobu bublinkové fólie z granulátu 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

Strana 7 (celkem 81) 

2. Použitá metodika výpočtu 

Výpočet byl proveden podle metodiky SYMOS´97- Systém modelování stacionárních 

zdrojů, kterou vydal ČHMÚ Praha v roce 1998. Tato metodika je založena na předpokladu 

Gaussovského profilu koncentrací kouřové vlečky.  

Program umožňuje výpočet maximálních krátkodobých (hodinových, denních) a 

průměrných ročních imisních koncentrací znečišťujících látek, které se ve zvolených 

bodech mohou vyskytnout v daných třídách stability a při různých rychlostech a směrech 

větru, dále doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např. imisních limitů a 

jejich násobků) za rok, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na roční průměrné 

koncentraci v daném místě. Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, 

počítá se stáčením a zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných 

koncentrací a doby překročení bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru.  

Výpočty se provádějí pro pět tříd stability atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti atmosféry 

rozptylovat příměsi) a 3 třídy rychlosti větru. Charakteristika tříd stability a výskyt tříd 

rychlosti větru vyplývají z následující tabulky (tabulka č. 1): 

Tabulka č. 1: Třídy stability atmosféry 

Třída 

stability 
Rozptylové podmínky 

Výskyt tříd rychlosti 

větru (m/s) 

I Silná inverze, velmi špatný rozptyl 1,7 

II Inverze, špatný rozptyl 1,7            5 

III 
Slabá inverze nebo malý vertikální gradient teploty, 

mírně zhoršené rozptylové podmínky 
1,7            5           11 

IV Normální stav atmosféry, dobrý rozptyl 1,7            5            11 

V Labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl 1,7            5 

Termická stabilita ovzduší souvisí se změnami teploty vzduchu s měnící se výškou nad 

zemí. Vzrůstá-li teplota s výškou, těžší studený vzduch zůstává v nižších vrstvách 

atmosféry a tento fakt vede k útlumu vertikálních pohybů v ovzduší a tím 

k nedostatečnému rozptylu znečišťujících látek, nastává inverze (I. a II. třída stability). 

Inverze se vyskytují převážně v zimní polovině roku, kdy se zemský povrch intenzivně 

ochlazuje. V důsledku nedostatečného slunečního záření mohou inverze trvat i několik dní.  

V letní polovině roku se inverze vyskytují pouze v ranních hodinách. Výskyt inverzí je 

dále omezen na dobu s menší rychlostí větru. Silný vítr vede k velké mechanické 

turbulenci v ovzduší, která má za následek normální pokles teploty s výškou a rozrušení 

inverzí.  

Běžně se vyskytující rozptylové podmínky představují třídy stability III. a IV., kdy dochází 

buď k nulovému (III. třída) nebo mírnému (IV. třída) poklesu teploty s výškou. Mohou se 

vyskytovat za jakékoli rychlosti větru, při silném větru obvykle nastávají podmínky ve IV. 

třídě stability.  

V. třída stability popisuje rozptylové podmínky při silném poklesu teploty s výškou. Za 

těchto situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosféře, protože lehčí 
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vzduch směřuje od země vzhůru a těžší studený klesá k zemi, což vede k rychlému 

rozptylu znečišťujících látek. Výskyt těchto podmínek je omezen na letní půlrok a 

slunečná odpoledne, kdy v důsledku přehřátého zemského povrchu se silně zahřívá i 

přízemní vrstva ovzduší. 

Vzhledem k pootočení systému JTSK oproti severu bylo v rozptylové studii uvažováno 

s příslušným úhlem natočením větrné růžice (o 6,4 viz následující obrázek).  

Obrázek č. 1: Stočení větrné růžice (JTSK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Vstupní údaje 

3.1.   Umístění záměru 

Kraj: Pardubický 

Obec: Chrast  

Katastrální území: 653799 

Pozemky: parc. č.st. 930, 619 a č. 1195, k.ú. Chrast, 

Změna užívání stavby spočívá ve změně výroby (dříve pletárny) - ve zpracování granulátu 

LDPE - BRALENU na bublinkovou fólii. Objekt výrobní haly se sociálním zařízením se 

nachází v průmyslovém areálu ve funkční zóně výroby a skladování. Území je zastavěné, 

je součástí bývalého výrobního areálu.  

Záměr se nachází v západní části města Chrast. Přístupová cesta je z hlavní komunikace 

II/358 (Tyršova ulice), dále potom místní komunikací – ulice Tylova. V Tylově ulici je 

vjezd do areálu, kde se záměr nachází. 

Umístění záměru je na následujících obrázcích (obrázky č. 2 až 4), na obrázcích č. 5 a 6 je 

umístění ventilátorů pro odvod vzdušiny z výrobní části a fotodokumentace měřících míst. 
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Obrázek č. 2: Situace širších vztahů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Obrázek č. 3: Zákres záměru do mapy obce 
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Obrázek č. 4: Situační výkres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5: Umístění ventilátorů pro odvod vzdušiny z výrobní části 
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Obrázek č. 6: Fotodokumentace měřících míst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Údaje o zdrojích 

3.2.1. Popis technologického vybavení zdroje a souvisejících technologií 

Společnost JASOBAL s.r.o. se zabývá výrobou a prodejem bublinkové fólie, sáčků a 

přířezů z bublinkové fólie, stretch fólií, lepicích pásek, plastových stahovacích pásek, 

obálek a kapes a jiných obalových materiálů. Předkládaným záměrem je změna užívání 

stavby původní výrobní haly pletárny na výrobní halu pro lisování plastů a výrobu 

bublinkové fólie a jmenovaných obalových materiálů. Předpokládaná celková produkce 

činí maximálně 800 t fólie za rok.  

Základní údaje o stavbě 

Objekt výrobní haly se sociálním zázemím se nachází v průmyslovém areálu ve funkční 

zóně pro výrobu, sklady a technickou vybavenost. Vlastní stavbu haly tvoří typová nosná 

ocelová konstrukce A15 T 4,5/4,5 (dodávka RD Jeseník), včetně opláštění. Podezdívka pro 

opláštění je cihelná, jihozápadní štítová stěna je nad celou výškou zděná. Stěnové panely 
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tvoří oplechování vnější stěny s tepelnou izolací, ukončenou lisovanou deskou. Vnitřní 

strany jsou zajištěny tepelnou izolací zaklopenou vnitřní vrstvou z vlnitého plechu. 

Podhledy jsou rovněž obložené vlnitým plechem s rozprostřenou tepelnou izolací. Podlaha 

je z velkoformátových dlaždic kladených do podkladní betonové vrstvy. 

Základní údaje o výrobní hale 

Půdorysné rozměry:    15,0 m x 63,20 m 

Zastavěná plocha:    948 m
2
 

Užitková plocha haly:    899,30 m
2
 

Obestavěný prostor:    5231,0 m
3
 

Stručné informace o provozu, technické a technologické oblasti 

Předmětem výroby je zpracování granulátu LDPE (nízkohustotní polyetylen) při teplotě od 

190 do 260 °C technologií lité extruze. Hlavní část výroby probíhá na dvou extruderech 

produkujících bublinkovou fólii, která může být dále upravována svařováním na sáčky 

nebo kapsy. Odřezky fólie jsou recyklovány prostřednictvím aglomerátoru a vráceny do 

výroby. Maximální kapacita výroby na dvou extruderech činí 800 t za rok. 

Plánován je dvousměnný provoz 5 dnů v týdnu (240 dní v roce) s možností nepřetržitého 

provozu v případě potřeby. Maximální počet provozních hodin za rok pak činí 5 760 h/rok. 

K zajištění výroby se předpokládá 15 zaměstnanců. 

Technologické vybavení: 

- extruder bublinkové fólie      2 ks 

- stroj na výrobu přířezů a bublinkových sáčků   1 ks 

- aglomerátor        1 ks 

- ventilátory pro odsávání výrobní části    2 ks 

- přídavné vybavení - kompresor , vývěva (součást extruderu), vodní zásobníky 

Vstupy do technologie: 

- LDPE - BRALEN 2-17 

- LDPE - BRALEN 2-30 

- RIBLENE (LDPE = low density polyethylene) 

Výstupy z technologie: 

- produkty: bublinková fólie v šířkách do 1200 mm 

- odpady: nepodělky z výroby - zpracovány zpět na granulát 

- palety: vracejí se zpět 

Základním technickým vybavením (obrázek č. 4) jsou dva extrudery bublinkové fólie, na 

který navazuje přídavné chladící zařízení, stroj na výrobu přířezů a bublinkových sáčků a 

aglomerátor. Chlazení extruderů a stroje na výrobu přířezů a bublinkových sáčků je 

zajištěno ze zásobníků s cirkulující vodou (IBC kontejnery), které jsou dochlazovány 

chladicím zařízením.  
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Extruder bublinkové fólie BF 1200 

V provozovně se v současné době nachází dva identické extrudéry (viz následující popis). 

Jedná se o extruder bublinkové fólie (vytlačovací stroj, obrázek č. 7), typové označení BF 

1200 (výrobce: INDUSTRIAL MACHINERY s.r.o. Valašské Meziříčí), slouží k výrobě 

bublinkové fólie z granulátu. Součástí tohoto zařízení jsou pneumatický systém, frekvenční 

měniče, termostaty, regulátor tahu a počítadlo. 

Výroba bublinkové fólie začíná dopravením granulátu do zásobníku pomocí vysavače, ze 

kterého se převádí do extruderu vybaveného dávkovacím systémem pro míchání 

komponent. V extruderu dochází ke spojení jednotlivých materiálů.  

Rozehřátý materiál je pod řízenou teplotou tlačen šnekem skrz síta, která umožňují 

kontrolu množství procházejícího materiálu, a ovlivňují tak tloušťku výsledné fólie. Dále 

je roztavený materiál protlačován štěrbinou ve vytlačovací hlavě a stéká na 

formovací/výrobní válce opatřené podtlakovými otvory pro tvorbu bublinek. Dále je 

výsledná fólie odtahována odvíjecím zařízením a chlazena. Na výstupu je pak navíjena 

navíjecím zařízením vybaveným pneumatickými hřídelemi pro možnost návinu na dutinky.  

V průběhu odvíjení může byt fólie odříznuta na požadované rozměry a uskladněna podle 

provozního řádu společnosti.  

Šířka produktové bublinkové fólie činí 1200 mm a tloušťka od 0,15 do 0,5 mm.  

Maximální produktivita každého extruderu je 70 kg/h, tj. celkem 140 kg/h. 

Stroj na výrobu přířezů a bublinkových sáčků 

Sáčkovací stroj (obrázek č. 7), typové označení ZB 1600, slouží k výrobě bublinkových 

sáčků a přířezů. Stroj se skládá z hlavní trakční jednotky a kovových odvinovacích špic na 

přeložení bublinkové fólie do tvaru sáčku. Součástí je i odnímatelná odvíjecí konstrukce 

určená taktéž pro odvíjení bublinkové fólie. 

Základní výrobní proces začíná protažením bublinkové fólie podávacími válci, čímž se 

dostane do pracovní části stroje. Tato část je složená z lišty, která se jednotlivými úseky 

opírá o teflonový válec a tím dojde k svaření sáčku. Zelené podávací válce odtrhávají již 

svařený sáček, který obsluha odebírá. Součástí zařízení je pneumatický systém a vodní 

čerpadlo.  

Maximální produktivita zařízení je 1600 ks/h. 

Aglomerátor HQ-300L 

Aglomerátor (obrázek č. 7), typové označení HQ-300L, slouží ke zpracování fóliového 

odpadu/nepodělků (např. bublinkové fólie) na aglomerát.  

Součástí tohoto zařízení je pneumatický systém a vodní čerpadlo. Stroj se skládá z těla 

stroje, ve kterém jsou umístěny 3 rotační nože uchycené ke hřídeli, na jejímž konci je 

řemenice, kterou pohání klínové řemeny napojené na  elektromotor. V těle samotného 

bubnu jsou umístěny statické nože. Aglomerátor je vybaven elektronickým řízením 

rozběhu hlavního motoru a přídavným topením včetně regulace teploty. 

Základním výrobním procesem je aglomerace fóliového odpadu. Soustava nožů 

(stacionárních a rotačních) v pracovním prostoru stroje rozseká zpracovávaný materiál, 

který se vznikajícím frikčním teplem ohřeje na tzv. aglomerační teplotu. Pracovní proces 

probíhá až při teplotě kolem 140 °C.  
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Následně se pomocí prudkého ochlazení (vstřiknutí vody) materiál shlukuje do granulí, 

které jsou dále rotujícími noži rozdrceny na menší materiál. Po odpaření přebytečné vody a 

odsátí páry je materiál obsluhou (pouze proškolená a kvalifikovaná osoba) vypuštěn do 

zásobníku.  

Maximální produktivita zařízení je 120 kg/h. 

Obrázek č. 7: Technické vybavení výroby 

 

extruder bublinkové fólie  stroj na výrobu přířezů a bublinkových sáčků    aglomerátor 

DOPRAVA 

Dopravní obsluha areálu představuje dovoz suroviny a odvoz hotových výrobků. Vykládka 

a nakládka probíhá u nákladové rampy v zadní části haly (pouze v denní době).  

Zpracovateli rozptylové studie byly poskytnuty následující údaje o dopravě vyvolané 

provozem posuzovaného záměru: 

 Záměr počítá celkově s průměrnou intenzitou nákladní dopravy - celkem 2 nákladní 

automobily za  den. 

 Osobní doprava představuje 6 osobních automobilů zaměstnanců za den.  

 Osobní i nákladní doprava vyjíždí z areálu na místní komunikaci (Tylova ulice 

35824), směrem na/z II/358.  

 Osobní doprava se dále rozděluje rovnoměrně na II/358 (50% směr Chrudim, 50% 

směr Skuteč, Luže).  

 Nákladní doprava přijíždí a odjíždí po II/358 směrem na Chrudim. V noční době 

nákladní doprava neprobíhá.  

 

3.2.2. Návrh zařazení zdrojů znečišťování ovzduší a výběr znečišťujících látek 

Posuzovaná technologie je dle poskytnutých podkladů zařazena jako stacionární zdroj 

znečišťování ovzduší vyjmenovaný v příloze č. 2 k zákonu, kód 6.5. (Výroba a zpracování 

ostatních syntetických polymerů a výroba kompozitů, s výjimkou kompozitů jinde 

neuvedených). 

Ve vyhlášce č. 415/2012 Sb., v platném znění, v příloze č. 8, v bodě 5.1.4. (Výroba a 

zpracování ostatních syntetických polymerů a výroba kompozitů, s výjimkou kompozitů 

vyjmenovaných jinde neuvedených) stanoveny následující emisní limity (vit tabulka č. 2): 
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Tabulka č. 2: Emisní limity 

Emisní limity
1)

 mg/m
3
 

Vztažné podmínky 

TOC NH3 

85
2) 

50
3) 

50
4)

 C 

Vysvětlivky: 

1)
  Platí pro provozy s celkovou projektovanou kapacitou zpracovávané suroviny vyšší než 

100 t/rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel vyšší než 

0,6 t za rok nebo větší. Neplatí pro zpracování kapalných epoxidových pryskyřic přímo 

v místě jejich konečného použití (např. během stavby budov). 

2)
  Platí pro zpracování kapalných epoxidových pryskyřic s aminy. 

3)
  Platí pro zařízení na výrobu polyuretanových dílců, stavebnin s použitím polyuretanu, 

nevztahuje se na polyuretan nadouvaný uhlovodíkem (např. pentan). 

4)
  Platí pro zařízení na výrobu předmětů tepelnou úpravou s použitím aminoplastů nebo 

fenoplastů jako např. furanových, močovinoformaldehydových, fenolových nebo 

xylenových pryskyřic. 

Technická podmínka provozu platná pro provozy s celkovou projektovanou kapacitou 

zpracovávané suroviny vyšší než 100 t/rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou 

organických rozpouštědel vyšší než 0,6 t za rok nebo větší: Za účelem předcházení emisím 

znečišťujících látek obtěžujících zápachem využívat opatření ke snižování emisí. 

Projektovaná kapacita předkládaného záměru je 800 t/rok.  

V následujících tabulkách (tabulka č. 3 a 4) jsou uvedeny výsledky autorizovaného měření 

emisí převzaté z protokolu z autorizovaného měření emisí provedeného dne 13.1.2016 

(protokol č. 129/1A/2016, BIOANALYTIKA CZ, s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim). 

Výše v textu (obrázek č. 6) je fotodokumentace měřících míst, nejedná se o odtah od 

strojů, ale odtah vzduchu z výrobního prostoru (výrobní část je odsávána dvěma 

ventilátory).  

V protokolu z autorizovaného měření emisí je popis provozu během doby měření: 

 V době měření byly v provozu 2 extrudéry (dodavatel Industrial Machinery s.r.o.), 

na nichž byla vyráběna bublinková fólie. Teplota při výrobě bublinkové fólie byla 

cca 180C.  

 Zároveň byl v provozu aglomerátor, který zpracovával odřezky a tzv. nedodělky z 

výroby (výroba regranulátu).  

 Dalším strojem, který byl v provozu při měření, byla sáčkovačka. Sáčkovačka 

vyráběla přířezy bublinkové fólie o velikosti cca 30 x 30 cm při teplotě cca 200C.  

 Stroje byly během měření provozovány na maximální výkon. 
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Tabulka č. 3: Naměřené hodnoty emisí – výduch 1 

Znečišťující látka Koncentrace [mg/m
3
] Hmotnostní tok [g/h] 

benzen  0,005  0,003 

toluen  0,006  0,004 

ethylbenzen  0,005  0,003 

xyleny  0,005  0,003 

aceton 0,052 0,035 

ethylacetát 0,390 0,265 

butylacetát 0,028 0,019 

suma ropných uhlovodíků  0,051  0,035 

formaldehyd 0,059 0,040 

acetaldehyd 0,092 0,063 

propionaldehyd  0,082  0,056 

2-butanon  0,051  0,035 

butyraldehyd  0,040  0,027 

valeraldehyd  0,046  0,031 

hexaaldehyd  0,041  0,028 

Poznámky: 

Vztažné podmínky:  C – obvyklé provozní podmínky 

Hodnoty označené „“ jsou vypočteny z hodnot naměřených pod nejistotou použité 

metody stanovení. 

Tabulka č. 4: Naměřené hodnoty emisí – výduch 2 

Znečišťující látka Koncentrace [mg/m
3
] Hmotnostní tok [g/h] 

benzen  0,007  0,003 

toluen  0,007  0,003 

ethylbenzen  0,007  0,003 

xyleny  0,007  0,003 
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Znečišťující látka Koncentrace [mg/m
3
] Hmotnostní tok [g/h] 

aceton 0,051 0,023 

ethylacetát 0,081 0,037 

butylacetát 0,021 0,010 

suma ropných uhlovodíků  0,113  0,051 

formaldehyd 0,101 0,046 

acetaldehyd 0,160 0,073 

propionaldehyd  0,114  0,052 

2-butanon  0,071  0,032 

butyraldehyd 0,073 0,033 

valeraldehyd 0,070 0,032 

hexaaldehyd  0,057  0,026 

Poznámky: 

Vztažné podmínky:  C – obvyklé provozní podmínky 

Hodnoty označené „“ jsou vypočteny z hodnot naměřených pod nejistotou použité 

metody stanovení. 

Zpracovateli rozptylové studie byl dále poskytnut protokol o technickém měření č. 01-16 

z měření koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií (ODOUR, s.r.o.,  

Dr. Janského 953, 252 28 Černošice, datum měření: 13.1.2016). Naměřené koncentrace 

pachových látek převzaté z protokolu č. 01-16 jsou uvedeny v tabulce č. 5. 

Tabulka č. 5: Naměřené koncentrace pachových látek 

Popis vzorku 
Koncentrace pachových látek 

cOD [oue/m
3
] 

Průtok  

qv [m
3
/h] 

Pachový tok  

qOD [oue/s] 

Výduch 1, Vz. 1  4 606 - 

Výduch 1, Vz. 2 23 606 3,87 

Geometrický průměr  4 606 - 

Výduch 2, Vz. 1 23 404 2,5 

Výduch 2, Vz. 2 23 404 2,5 

Geometrický průměr 23 404 2,5 
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Vysvětlivky:  

cOD – koncentrace pachových látek v Evropských pachových jednotkách  

qv – objemový průtok vlhkého plynu za provozních podmínek  

qOD – tok pachových látek vyjádřený jako součin koncentrace a průtoku 

Výsledky měření koncentrace pachových látek budou použity pro výpočet příspěvků 

pachových látek v nejbližší obytné zástavbě v samostatné studii (zpracovatel: ing. Petra 

Auterská), která bude součástí přílohové části dokumentace o posuzování vlivů na životní 

prostředí).  

Problematika pachových látek není tedy v této rozptylové studii hodnocena (bylo 

provedeno pouze orientační porovnání s čichovými prahy), vypočtené hodnoty imisních 

příspěvků jednotlivých znečišťujících látek budou použity pro studii posouzení vlivů na 

veřejné zdraví (zpracovatel: RNDr. Irena Dvořáková), která bude součástí přílohové části 

dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí). 

Výběr znečišťujících látek 

Výše v textu (tabulky č. 3 a 4) jsou uvedeny naměřené hodnoty emisí znečišťujících látek. 

V rámci rozptylové studie nebyly uvažovány znečišťující látky, které byly pod mezí 

stanovitelnosti. Výpočty rozptylové studie byly provedeny pro následující škodliviny 

emitované provozem předkládaného záměru: acetaldehyd, aceton, ethyalcetát, formaldehyd 

a butylacetát. 

Provozem záměru jsou také emitovány znečišťující látky z nákladní a osobní  

automobilové dopravy vyvolané provozem záměru, v rozptylové studii byly uvažovány: 

BaP, benzen, CO, NO2, PM10 a PM2.5. 

 

3.2.3. Emisní parametry bodových zdrojů  

V rámci bodových zdrojů emisí byly uvažovány dva výduchy zajišťující odvod vzdušiny 

z výrobní části. Výše v textu (obrázky č. 5 a 6) je zakresleno umístění vyústění obou 

ventilátorů a fotodokumentace měřících míst. Jak je uvedeno výše v textu, nejedná se o 

odtah od strojů, ale odtah vzduchu z výrobního prostoru (posuzované stroje nejsou 

vybaveny odsáváním vzdušiny přímo od vlastního technologického zařízení). 

Výška ústí obou výduchů je 2,8 m nad terénem, průměr ústí výduchů je 0,4 m. 

Maximální počet provozních hodin za rok je 5 760 (nepřetržitý provoz 5 dní v týdnu), 

roční využití maximálního výkonu zdroje pak činí 0,657. 

Odváděné množství vzdušiny za normálních podmínek činí dle protokolu č. 129/1A/2016: 

 výduch 1: 606 m
3
/h (tj. 0,1683 m

3
/s) 

 výduch 2: 404 m
3
/h (tj. 0,1122 m

3
/s) 

Teplota vzdušiny činí dle protokolu č. 129/1A/2016: 

 výduch 1: 21,8 C 

 výduch 2: 21,8 C 

V tabulce č. 6 jsou uvedeny emisní parametry bodových zdrojů emisí, které byly použity 

pro výpočet rozptylové studie. Hmotnostní toky jednotlivých znečišťujících látek byly 

převzaty z protokolu č. 129/1A/2016. 
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Tabulka č. 6: Emisní parametry bodových zdrojů emisí  

zdroj 
MAcAl  

g/s 

MAce 

g/s 

MEtAc 

g/s 

MFO 

g/s 

MBuAc 

g/s 

x 

m 

y 

m 

z 

m 

1 0,0000175 0,0000097 0,0000736 0,0000111 0,0000053 -638195 -1077108 295 

2 0,0000203 0,0000064 0,0000103 0,0000128 0,0000028 -638189 -1077113 295 

Vysvětlivky k tabulce č. 6: 

MAcAl   hmotnostní tok acetaldehydu 

MAce     hmotnostní tok acetonu 

MEtAc   hmotnostní tok ethylacetátu 

MFO   hmotnostní tok formaldehydu 

MBuAc   hmotnostní tok butylacetátu 

x, y   x-ová a y-ová souřadnice zdroje 

z nadmořská výška zdroje 

 

3.2.4. Emisní parametry plošných zdrojů  

K emisím znečišťujících látek dochází také spalováním pohonných hmot (PHM) 

v osobních a nákladních vozidlech při parkování. Počet vozidel za den činí dle 

poskytnutých podkladů: 2 x denně nákladní auto do 10 t (NA), 6x osobní automobil denně  

(OV). Nákladní vozidla byla uvažována jako HDV. V rozptylové studii bylo uvažováno 

s dobou volnoběhu 5 minut pro jedno vozidlo (1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km při 

rychlosti 10 km/h). Pro výpočet emisí byly použity emisní faktory z programu MEFA 13, 

bylo použito definované schéma vozového parku pro rok 2016 (města a ostatní silnice). 

Pro výpočet maximálních hodinových emisí byl použit předpoklad, že emise ve špičce jsou 

2,4krát vyšší než v průměru.  

Tabulka č. 7: Emise ze spalování PHM při volnoběhu nákladních vozidel 

Látka 
Emisní faktor  

[g/vozidlo] 

Emise 

[g/den] [kg/rok] [g/h] [g/s] 

BaP 0,0001073 0,000215 0,0000516 0,0000323 8,96*10
-9

 

benzen 0,2233 0,447 0,0835 0,0670 0,000019 

CO 58,1921 116,38 21,764 17,458 0,004849 

NO2 3,5433 7,087 1,325 1,063 0,000295 

PM10 5,4907 10,98 2,054 1,647 0,000458 

PM2.5 4,4699 8,94 1,672 1,341 0,000372 
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Tabulka č. 8: Emise ze spalování PHM při parkování osobních vozidel 

Látka 
Emisní faktor  

[g/vozidlo] 

Emise 

[g/den] [kg/rok] [g/h] [g/s] 

BaP 0,00002687 0,000161 0,0000387 0,0000242 6,72*10
-9

 

benzen 0,1198 0,719 0,1344 0,1078 0,000030 

CO 9,9416 59,65 11,154 8,947 0,002485 

NO2 0,4519 2,711 0,507 0,407 0,000113 

PM10 0,2974 1,784 0,334 0,268 0,00074 

PM2.5 0,2161 1,297 0,243 0,195 0,00054 

 

3.2.5. Emisní parametry liniových zdrojů  

Jako liniové zdroje emisí byly v rozptylové studii uvažovány komunikace pro dopravu 

vyvolanou záměrem. Dle poskytnutých podkladů činí doprava vyvolaná záměrem: 

HDV/den, tj. 4 jízdy HDV za den a 6 OV/den, tj. 12 jízd OV za den. 

Osobní i nákladní doprava vyjíždí z areálu na místní komunikaci (Tylova ulice 35824), 

směrem na/z II/358. Osobní doprava se dále rozděluje rovnoměrně na II/358 (50 % směr 

Chrudim, 50 % směr Skuteč, Luže). Nákladní doprava přijíždí a odjíždí po II/358 směrem 

na Chrudim. Pro účely rozptylové studie byly komunikace uvažované v rozptylové studii 

rozděleny do čtyř úseků (viz obrázek č. 8). 

Obrázek č. 8: Zakreslení úseků liniových zdrojů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

úsek č. 1 

úsek č. 2 

úsek č. 4 
úsek č. 3 



Rozptylová studie 
Změna využívání stavby: výrobní hala pletárny 

na výrobu bublinkové fólie z granulátu 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

Strana 21 (celkem 81) 

 úsek 1 (vnitroareálová komunikace, rychlost: 30 km/h): 4 jízdy HDV/den a 12 jízd 

OV/den 

 úsek 2 (Tylova ulice, rychlost 50 km/h): 4 jízdy HDV/den a 12 jízd OV/den 

 úsek 3 (Tyršova ulice, směr Chrudim, rychlost 50 km/h): 4 jízdy HDV/den a 6 jízd 

OV/den 

 úsek 4 (Tyršova ulice, směr Skuteč, Luže, rychlost 50 km/h): 6 jízd OV/den 

Množství prachu zvířeného ze zpevněných komunikací bylo stanoveno dle US EPA „AP 

42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Section 13.2.1. Paved Roads“, viz 

následující text: 

E = [k * (sL)
0,91

 * (W * 1,1)
1,02

] × (1 – 0,25 * P/N)  

E  je množství emisí zvířených částic v gramech na vozokilometr  

k  je koeficient závislý na velikosti posuzovaných částic, pro celkové emise 

prachových částic se používá hodnota 3,23 gramů na vozokilometr, pro částice 

PM10 pak 0,62 g/vozokm, pro částice PM2.5 hodnota 0,15 g/vozokm 

sL  je množství částic na povrchu vozovky (g/m
2
)  

W  je průměrná hmotnost vozidel v dopravním proudu (tuny) 

P  je počet srážkových dnů za průměrovací období  

N  je celkový počet dnů v průměrovacím období, z něhož je počítána četnost srážek  

Nejprve se stanoví hodnota „sL, a to samostatně pro letní a zimní období a v různé úrovni 

podle intenzity dopravy na komunikacích dle tabulky č. 9.  

Tabulka č. 9: Určení výchozí hodnoty parametru sL  

Položka 
Počet vozidel na komunikaci 

0-500 500-5000 5000-10000 10000 

Výchozí hodnota sL - léto g/m
2
 0,6 0,2 0,06 0,03 

Výchozí hodnota sL - zima g/m
2
 2,4 0,6 0,12 0,03 

Dále je nutno znát rozdělení roku na letní a zimní období ve smyslu uvedené tabulky. 

Zimní období v posuzované oblasti trvá 5 měsíců v roce, letní období pak trvá 7 měsíců. 

Další parametry vstupující do rovnice pak byly stanoveny takto:  

 průměrná hmotnost vozidla v dopravním proudu je stanovena pro každý úsek 

samostatně na základě zastoupení průměrné hmotnosti vozidel.  

 množství srážkových dní bylo v souladu s metodickým požadavkem SFŽP ČR 

odvozeno z podkladu „Klimatické oblasti Československa“, a to na úrovni  

95 dnů/rok.  

V tabulkách č. 10 až 13 jsou uvedeny emise znečišťujících látek z liniových zdrojů. Pro 

výpočet emisí byly použity emisní faktory z programu MEFA 13, bylo použito definované 

schéma vozového parku pro rok 2016 (města a ostatní silnice). 
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K emisím částic PM10 a PM2.5 ze spalování pohonných hmot v motorech vozidel bylo dále 

přičteno množství prachu zvířeného z povrchu komunikací (postup výpočtu je výše 

v textu).  

Pro výpočet maximálních hodinových emisí byl použit předpoklad, že emise ve špičce jsou 

2,4krát vyšší než v průměru. 

Tabulka č. 10: Roční emise z liniových zdrojů  

úsek 
Roční emise [kg/rok/km] 

BaP BZN CO NO2 PM10 PM2.5 

1 0,0000348 0,0643 9,956 0,682 23,226 6,099 

2 0,0000332 0,0338 5,249 0,376 5,761 1,661 

3 0,0000261 0,0250 4,608 0,321 5,244 1,516 

4 0,0000071 0,0087 0,641 0,056 0,539 0,150 

Tabulka č. 11: Denní emise z liniových zdrojů  

úsek 

Denní emise [g/den/km] 

BaP BZN CO NO2 PM10 PM2.5 

1 0,000145 0,268 41,48 2,841 96,78 25,41 

2 0,000138 0,181 28,07 2,012 30,81 8,88 

3 0,000109 0,134 24,64 1,715 28,04 8,11 

4 0,000030 0,047 3,43 0,297 2,88 0,80 

Tabulka č. 12: Hodinové emise z liniových zdrojů  

úsek 
Hodinové emise [g/h/km] 

BaP BZN CO NO2 PM10 PM2.5 

1 0,0000217 0,0402 6,222 0,426 14,516 3,812 

2 0,0000208 0,0271 4,211 0,302 4,621 1,332 

3 0,0000163 0,0201 3,696 0,257 4,206 1,308 

4 0,0000044 0,0070 0,514 0,045 0,432 0,120 
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Stabilitní růžice

I. třída stability - velmi stabilní II. třída stability - stabilní III. třída stability - izotermní

IV. třída stability - normální V. třída stability - konvektivní

0.00

45.00

90.00

135.00

180.00

225.00

270.00

315.00

051015

Rychlostní růžice

1.7 m/s 5 m/s 11 m/s

0.00

45.00

90.00

135.00

180.00

225.00

270.00

315.00

051015

Tabulka č. 13: Hmotnostní toky z liniových zdrojů  

úsek 
Množství emisí [g/s/m*10

-6
] 

BaP BZN CO NO2 PM10 PM2.5 

1 0,00604 0,01116 1,7285 0,1184 4,0323 1,0589 

2 0,00577 0,00752 1,1696 0,0838 1,2837 0,3701 

3 0,00453 0,00558 1,0268 0,0715 1,1684 0,3634 

4 0,00124 0,00194 0,1428 0,0124 0,1201 0,0334 

 

3.3.   Meteorologické podklady 

Meteorologickou situaci pro potřebu rozptylové studie popisuje větrná růžice, která udává 

četnost směrů větrů ve výšce 10 m nad terénem pro pět tříd stability přízemní vrstvy 

atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a tři třídy rychlosti větru 

(1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).  

Označení směrů větru je po směru hodinových ručiček, tj. 0 stupňů představuje severní 

vítr, 90 stupňů východní vítr, 180 stupňů jižní vítr, 270 stupňů západní vítr. Bezvětří 

(Calm) je rozpočteno do první třídy rychlosti směru větru. Označení směrů větru vyjadřuje, 

odkud vítr vane (severní vítr fouká od severu, jižní od jihu atd.) 

Pro účely rozptylové studie byla použita větrná růžice pro lokalitu Chrast. Odborný odhad 

větrné růžice zpracoval ČHMÚ Praha.  

Hodnoty větrné růžice jsou uvedeny v tabulce č. 14 a grafické znázornění větrné růžice je 

na obrázku č. 9. 

Obrázek č. 9: Grafické znázornění větrné růžice 
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Tabulka č. 14: Hodnoty větrné růžice pro lokalitu Chrast 

Směr: 0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° CALM Součet 

I. třída stability - velmi stabilní 

1,70 m/s 0,28 0,37 0,29 0,26 0,78 0,67 1,49 1,02 5,21 10,37 

5,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. třída stability - stabilní 

1,70 m/s 0,86 1,19 0,84 0,65 1,56 1,13 2,19 3,04 6,07 17,53 

5,00 m/s 0,04 0,06 0,06 0,04 0,20 0,14 0,29 0,18 0,00 1,01 

11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. třída stability - izotermní 

1,70 m/s 0,91 1,42 1,09 0,77 1,68 1,45 2,72 3,86 2,79 16,69 

5,00 m/s 0,97 1,57 1,32 0,87 1,78 1,49 2,27 3,37 0,00 13,64 

11,00 m/s 0,00 0,01 0,08 0,00 0,01 0,02 0,02 0,03 0,00 0,17 

IV. třída stability - normální 

1,70 m/s 0,33 0,39 0,39 0,41 1,25 1,06 2,03 1,00 1,83 8,69 

5,00 m/s 1,08 1,42 1,00 1,15 2,94 2,20 4,82 4,23 0,00 18,84 

11,00 m/s 0,07 0,10 0,00 0,07 0,18 0,14 0,26 0,25 0,00 1,07 

V. třída stability - konvektivní 

1,70 m/s 0,26 0,34 0,36 0,55 1,57 0,99 1,59 0,84 1,25 7,75 

5,00 m/s 0,20 0,14 0,17 0,22 0,96 0,72 1,23 0,60 0,00 4,24 

11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celková růžice 

1,70 m/s 2,64 3,71 2,97 2,64 6,84 5,30 10,02 9,76 17,15 61,03 

5,00 m/s 2,29 3,19 2,55 2,28 5,88 4,55 8,61 8,38 0,00 37,73 

11,00 m/s 0,07 0,11 0,08 0,07 0,19 0,16 0,28 0,28 0,00 1,24 

součet 5,00 7,01 5,60 4,99 12,91 10,01 18,91 18,42 17,15 100,00 
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Z této větrné růžice vyplývá, že největší četnost výskytu má západní vítr s 18,91 a 

severozápadní vítr s 18,42 %. Četnost výskytu bezvětří je 17,15 %.  

Vítr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 61 % případů, vítr o rychlosti od 2,5 do 7,5 m/s 

lze očekávat v 38 % a rychlost větru nad 7,5 m/s se vyskytuje v 1 %.  

III. a IV. třída stability počasí v přízemní vrstvě atmosféry, tj. dobré rozptylové podmínky 

se vyskytují v 59,1 % případů. I. a II. třída stability počasí v přízemní vrstvě atmosféry, tj. 

špatné rozptylové podmínky se vyskytují v 28,91% případů. 

 

3.4.   Popis referenčních bodů  

Výpočet příspěvků imisních koncentrací posuzovaných znečišťujících látek byl proveden  

v husté geometrické síti referenčních bodů a ve zvolených 14 výpočtových bodech mimo 

síť reprezentujících nejbližší obytné objekty.  

Parametry sítě referenčních bodů jsou uvedeny v tabulce č. 15 a mapa území řešeného 

v rozptylové studii je na obrázku č. 10.  

Výpočet v síti byl proveden pro výšku 1,5 metru nad terénem (přibližná výška dýchací 

zóny člověka).  

Obrázek č. 10: Mapa řešeného území 
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Tabulka č. 15: Parametry sítě referenčních bodů  

Souřadnice počátečního bodu x = -639000, y = -1078000 (S-JTSK) 

Krok sítě na osách x = 50 m, y = 50 m 

Počet bodů ve směru osy x/y 41/41 

Celkový počet bodů 1 681 

Celková plocha pokrytá sítí 2,0 km x 2,0 km (4,0 km
2
) 

Souřadnice výpočtových bodů mimo síť použité pro výpočet rozptylové studie jsou 

uvedeny v tabulce č. 16, zakreslení výpočtových bodů do mapy je na obrázku č. 11. 

Souřadnice „z“ uvedená v tabulce č. 16 představuje nadmořskou výšku výpočtového bodu  

a parametr „h“ označuje uvažovanou výšku nad terénem. 

Obrázek č. 11: Umístění výpočtových bodů 
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Tabulka č. 16: Souřadnice výpočtových bodů mimo síť 

bod charakteristika x [m] y [m] z [m] h [m] 

1 č.p. 204; rodinný dům, Tylova ulice -638225 -1077094 294 3, 6 

2 č.p. 490; rodinný dům, ulice 5. května -638202 -1077165 294 3, 6 

3 č.p. 600; rodinný dům, ulice 5. května -638165 -1077178 294 3, 6 

4 č.p. 208; rodinný dům, ulice 5. května -638125 -1077199 293 3, 6 

5 č.p. 291; rodinný dům, Tylova ulice -638219 -1077051 294 3, 6 

6 č.p. 365; rodinný dům, Tylova ulice -638180 -1077040 293 3, 6 

7 č.p. 329; rodinný dům, Tyršova ulice -638092 -1077033 291 3, 6 

8 č.p. 88; bytový dům, Tyršova ulice -638016 -1077118 290 3, 6 

9 č.p. 342; rodinný dům, Tyršova ulice -638154 -1076987 292 3, 6 

10 č.p. 474; rodinný dům, Tyršova ulice -638256 -1076936 294 3, 6 

11 č.p. 351; rodinný dům, Tylova ulice -638268 -1077064 293 3, 6 

12 č.p. 352; rodinný dům, Tylova ulice -638279 -1077067 293 3, 6 

13 č.p. 661; rodinný dům, Tylova ulice -638310 -1077071 294 3, 6 

14 č.p. 599; rodinný dům, ulice 5. května -638243 -1077171 294 3, 6 

 

3.5.   Imisní limity  

Imisní limity jsou stanoveny v příloze č. 1 k zákonu. V tabulce č. 17 jsou uvedeny imisní 

limity pro benzen, CO, NO2, PM10 a PM2.5.  

Tabulka č. 17: Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální povolený 

počet jejich překročení 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Maximální počet překročení  

Benzen 1 rok 5 μg.m
-3

 0 

Oxid uhelnatý 
max. denní 

osmihodinový průměr 
10 mg/m

3
 0 

Oxid dusičitý 1 hodina 200 μg.m
-3

 18 

Oxid dusičitý 1 rok 40 μg.m
-3

 0 
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Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Maximální počet překročení  

Částice PM10 24 hodin 50 μg.m
-3

 35 

Částice PM10 1 rok 40 μg.m
-3

 0 

Částice PM2.5 1 rok 25 μg.m
-3

 0 

V příloze č. 1 je uveden také imisní limit pro celkový obsah benzo(a)pyrenu v PM10 

vyhlášený pro ochranu zdraví lidí, který činí 1 ng/m
3
. 

Pro vybrané těkavé organické látky uvažované v rozptylové studii  nejsou imisní limity 

v příloze č. 1 k zákonu stanoveny. K dispozici jsou referenční koncentrace pro některé 

další škodliviny v ovzduší, vydané SZÚ Praha podle § 27 odst. 6 písm. b) zákona 

(http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/ovzdusi-a-zdravi). 

Tabulka č. 18: Referenční koncentrace vydané SZÚ v µg/m
3
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Pro aceton je stanovena následující hodnota referenčních koncentrace: 

 roční hodnota: 370 µg/m
3
 

Pro formaldehyd je stanovena následující hodnota referenčních koncentrace: 

 hodinová hodnota: 60 µg/m
3
 

Acetaldehyd, butylacetát a ethylacetát nejsou uvedeny mezi látkami, pro které jsou vydané 

referenční koncentrace SZÚ Praha podle § 27 odst. 6 písm. b) zákona. 

Vypočtené hodnoty příspěvků průměrných ročních imisních koncentrací acetaldehydu, 

butylacetátu a ethylacetátu a maximálních denních  imisních koncentrací acetaldehydu 

budou použity pro hodnocení vlivů na veřejné zdraví v rámci dokumentace o posuzování 

vlivů na životní prostředí. 

Čichové prahy 

Zpracovateli rozptylové studie byly poskytnuty následující hodnoty čichových prahů 

(rešerši čichových prahů vybraných znečišťujících látek vypracoval Dr. Ing. Jiří Marek, 

dne 4.3.2016 a následující hodnota čichového prahu představuje nejnižší hodnotu 

čichového prahu z použitých informačních zdrojů): 

 Acetaldehyd: 0,2 µg/m
3 
 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK219914) 

 Aceton: 47 470 µg/m
3
 

(https://www.env.go.jp/en/air/odor/measure/cover.pdf) 

 Butylacetát: 9 µg/m
3 
 

(http://www.timestream.com/vgh/downloads/NO2articles/Ruth%201986.pdf) 

 Ethylacetát: 19,6 µg/m
3 

 

(http://www.timestream.com/vgh/downloads/NO2articles/Ruth%201986.pdf) 

 Formaldehyd: 60 µg/m
3 
 

(http://fld.czu.cz/~bohm/formaldehyd.htm) 

 

3.6.   Hodnocení úrovně znečištění v předmětné lokalitě 

V metodickém pokynu MŽP odbor ochrany ovzduší pro vypracování rozptylových studií 

je uvedeno:  

Při hodnocení úrovně znečištění v předmětné lokalitě se vychází z aktuálních map úrovní 

znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km, ve formátu shapefile (.shp ESRI). Tyto mapy 

obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého pětiletého průměru koncentrací pro 

jednotlivé znečišťující látky. Každoročně je zveřejňuje MŽP prostřednictvím Českého 

hydrometeorologického ústavu na internetových stránkách. Jako doplňující údaje nejen 

v městských lokalitách uvede a přihlédne zpracovatel rozptylové studie k dostupným 

reprezentativním měřením ze stanic státní sítě imisního monitoringu v zájmovém území. 

Na webových stránkách ČHMÚ jsou zveřejněny průměrné hodnoty imisních koncentrací 

pro čtverce o velikost 1 km
2
 za předchozích 5 kalendářních let (2010 – 2014).  

Na následujících obrázcích (obrázky č. 12 až 17) jsou znázorněny pětileté průměry 

imisních koncentrací pro jednotlivé znečišťující látky za roky 2010 – 2014 (území 

posuzované v rozptylové studii je zakresleno červenou barvou). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK219914
https://www.env.go.jp/en/air/odor/measure/cover.pdf
http://www.timestream.com/vgh/downloads/NO2articles/Ruth%201986.pdf
http://www.timestream.com/vgh/downloads/NO2articles/Ruth%201986.pdf
http://fld.czu.cz/~bohm/formaldehyd.htm
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Obrázek č. 12: Pětiletá průměrná imisní koncentrace BaP ng/m
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 13: Pětiletá průměrná imisní koncentrace benzenu µg/m

3
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Obrázek č. 14: Pětiletá průměrná imisní koncentrace NO2 µg/m
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 15: Pětiletá průměrná imisní koncentrace PM10 µg/m

3
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Obrázek č. 16: Průměr 36.nejvyšší hodnoty 24-hodinové koncentrace PM10 µg/m
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 17: Pětiletá průměrná imisní koncentrace PM2.5 µg/m
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V posuzovaných výpočtových bodech (výpočtové body 1 až 14) byly stanoveny hodnoty 

uvedené v tabulce č. 19. 

Tabulka č. 19: Imisní koncentrace za roky 2010 – 2014 (www. chmi.cz) 

Výpočtové 

body č. 

BaP benzen NO2 PM10 PM2.5 

rok 

[ng/m
3
] 

rok 

[µg/m
3
] 

rok 

[µg/m
3
] 

rok 

[µg/m
3
] 

36 

MV[µg/m
3
] 

rok 

[µg/m
3
] 

1 až 7, 9 až 14 0,86 1,3 13,9 23,4 41,0 18,5 

8 1,0 1,3 16,0 25,0 43,4 19,7 

V posuzovaných výpočtových bodech není překročen imisní limit dle § 11 odst. 5. Imisní 

limit pro BaP činí 1 ng/m
3
, ve výpočtovém bodě 8 je hodnota pětiletého průměru imisní 

koncentrace BaP za roky 2010 – 2014 rovna 1,0 ng/m
3
, v ostatních výpočtových bodech 

činí 0,86 ng/m
3
. 

V posuzované oblasti se nenachází žádná z monitorovacích stanic ISKO (informační 

systém kvality ovzduší). Dle ISKO se nejbližší monitorovací stanice, která svou 

charakteristikou, umístěním a reprezentativností nejlépe odpovídá zájmové lokalitě, se 

nachází ve vzdálenosti cca 20 km od posuzovaného záměru – stanice Svratouch (viz 

následující charakteristika).  

Charakteristika stanice Svratouch (Chrudim) 

Umístění: Stanice je umístěna v areálu meteorologické stanice ČHMÚ. 

Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km). 

Cíl měřícího programu: stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací. 

Krajina: zemědělská půda, převažuje orná půda. 

Typ stanice: pozaďová. 

EOI - typ zóny: venkovská. 

EOI - charakteristika zóny: zemědělská; přírodní. 

V tabulkách č. 20 a 21 jsou uvedeny hodnoty imisních koncentrací NO2 a částic PM10 

naměřené v posledních pěti letech (2010 až 2014) na této stanici.  

Měření imisních koncentrací NO2 bylo na stanici Svratouch ukončeno dne 31.10.2012, 

hodnoty imisních koncentrací NO2 za roky 2013 a 2014 nejsou tedy k dispozici. 

Tabulka č. 20: Naměřené imisní koncentrace NO2 na stanici Svratouch (Chrudim) 

Rok 

Hodinové hodnoty [µg/m
3
] Čtvrtletní hodnoty [µg/m

3
] Roční 

hodnota 

[µg/m
3
] Max. 98% Kv. X1q X2q X3q X4q 

2010 48,4 24,1 13,3 5,8 5,9 9,1 8,6 

2011 75,9 21,2 8,8 5,6 4,3 9,9 7,1 

2012 179,2 25,8 11,5 7,4 4,7 8,8 8,1 
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Hodinový imisní limit pro NO2 je 200 µg/m
3
 s tím, že dovolený počet překročení imisního 

limitu je 18 x v roce. Na základě hodnot nejvyšších hodinových imisních koncentrací NO2 

uvedených v tabulce č. 20 lze předpokládat, že hodinový imisní limit není v předmětné 

oblasti překračován. 

Roční imisní limit pro NO2 je 40 µg/m
3
. Hodnota ročního imisního limitu pro NO2 nebyla 

na měřící stanici ani v jednom ze sledovaných let překročena. Naměřené roční imisní 

koncentrace NO2 jsou nízké, pohybují se od 18 do 22 % z imisního limitu. 

Tabulka č. 21: Naměřené imisní koncentrace PM10 na stanici Svratouch (Chrudim) 

Rok 

Denní hodnoty [µg/m
3
] Čtvrtletní hodnoty [µg/m

3
] Roční 

hodnota 

[µg/m
3
] Max. 36 MV Vol 98% Kv. X1q X2q X3q X4q 

2010 46 25 0 38 19,3 13,3 12,4 14,5 14,7 

2011 60 28 2 43 19,3 13,9 11,8 16,9 15,5 

2012 72 23 4 38 16,2 12,8 13,1 15,4 14,4 

2013 56 25 4 41 20,7 13,6 12,4 12,0 14,7 

2014 61 27 4 47 22,2 14,8 14,8 14,3 16,5 

Hodnota denního imisního limitu pro částice PM10 činí 50 µg/m
3
. Tento imisní limit nesmí 

být překročen více než 35x za kalendářní rok. Hodnoty 36. nejvyšší denní imise v 

jednotlivých letech nebyly na stanici v posledních pěti letech překročeny.  

Hodnota ročního imisního limitu pro částice PM10 činí 40 µg/m
3
. V případě průměrných 

ročních koncentrací není dodržování imisního limitu v zájmové lokalitě problematické, 

naměřené roční imisní koncentrace částic PM10 se pohybují od 36 do 41 % z 

ročního imisního limitu. 

Hodnoty průměrných ročních imisních koncentrací částic PM2.5 naměřené v posledních 

pěti letech na této stanici činí: 

PM2.5    2010 2011 2012 2013 2014 limit 

Roční koncentrace µg/m
3
 10,9 12,0 12,6 12,9 13,1 25 

Hodnota ročního imisního limitu pro částice PM2.5 nebyla na měřící stanici ani v jednom ze 

sledovaných let překročena. Naměřené roční imisní koncentrace částice PM2.5 se pohybují 

se od 44 do 52 % z imisního limitu. 

Monitorování imisních koncentrací CO se v Pardubickém kraji neprovádí. 

Monitorování imisních koncentrací BaP se v Pardubickém kraji provádí pouze na jedné 

měřící stanici: Pardubice-Dukla. Reprezentativnost stanice Pardubice-Dukla je 0,5 – 4 km 

a stanice se nachází cca 18 km od posuzovaného záměru. Hodnoty imisních koncentrací 

BaP z této monitorovací stanice nelze pro zájmovou oblast použít. 

Monitorování imisních koncentrací benzenu v Pardubickém kraji provádí na dvou měřících 

stanicích: Pardubice-Dukla a Pardubice-Rosice. Reprezentativnost stanice Pardubice-

Dukla je 0,5 – 4 km a stanice se nachází cca 18 km od posuzovaného záměru. 

Reprezentativnost stanice Pardubice-Rosice je 0,5 – 4 km a stanice se nachází cca 21 km 
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od posuzovaného záměru. Hodnoty imisních koncentrací benzenu z těchto monitorovacích 

stanic nelze pro zájmovou oblast použít. 

Monitorování imisních koncentrací jednotlivých těkavých organických látek se v rámci 

ISKO provádí na dvou měřících stanicích: Košetice a Praha 4 – Libuš.  

Monitorování imisních koncentrací acetaldehydu, acetonu, butylacetátu, ethylacetátu a 

formaldehydu se v rámci ISKO neprovádí.  

Shrnutí 

Pro zájmovou oblast byly použity hodnoty stávajících imisních koncentrací znečišťujících 

látek z aktuálních map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km (viz tabulka č. 19). 

Poznámka: Hodnoty maximálních krátkodobých pozaďových imisních koncentrací 

vyjadřují imisní situaci za nejméně příznivých klimatických podmínek a nelze je jednoduše 

přičíst k hodnotám maximálních příspěvků imisních koncentrací vypočtených v rozptylové 

studii. 

 

4.   Výsledky rozptylové studie 

Podle metodiky SYMOS´97 byly provedeny výpočty příspěvků imisních koncentrací 

(maximálních hodinových a průměrných ročních) posuzovaných znečišťujících látek 

v husté síti referenčních bodů a ve zvolených 14 výpočtových bodech mimo síť.  

Hodnoty příspěvků imisních koncentrací posuzovaných škodlivin byly vypočteny pro 

všech pět tříd stability přízemní vrstvy atmosféry a tři třídy rychlosti větru, s příspěvky po 

úhlových krocích 1°.  

Těkavé organické látky 

V rozptylové studii byly hodnoceny emise pěti vybraných těkavých organických látek, 

které byly stanoveny v rámci autorizovaného měření emisí (viz výše v textu): 

 acetaldehyd 

 aceton 

  butylacetát 

 ethylacetát 

 formaldehyd 

V tabulce č. 22 jsou uvedeny vypočtené hodnoty příspěvků maximálních hodinových (ch) 

maximálních denních (cd) a průměrných ročních (cr) imisních koncentrací vybraných 

těkavých organických látek ve výpočtových bodech mimo síť reprezentujících nejbližší 

obytné objekty.  

Podrobný výpis výpočtů příspěvků maximálních hodinových imisních koncentrací 

vybraných těkavých organických látek a příspěvků maximálních denních imisních 

koncentrací acetaldehydu je níže v textu (v tabulkách č. 23 až 28), kde jsou uvedeny 

příspěvky těchto znečišťujících látek ve všech výpočtových bodech mimo síť při různých 

povětrnostních podmínkách (při různé třídě stability počasí a rychlosti větru).  
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Tabulka č. 22: Vypočtené hodnoty příspěvků imisních koncentrací vybraných těkavých organických látek v bodech mimo síť  

Bod 

Acetaldehyd Aceton Butylacetát Ethylacetát Formaldehyd 

ch [µg/m
3
] cd [µg/m

3
] cr [µg/m

3
] ch [µg/m

3
] cr [µg/m

3
] ch µg/m

3
] cr [µg/m

3
] ch [µg/m

3
] cr [µg/m

3
] ch [µg/m

3
] cr [µg/m

3
] 

1/3  0,369 0,320 0,00329 0,163 0,00145 0,083 0,00074 0,914 0,0081 0,233 0,00208 

1/6 0,360 0,312 0,00321 0,159 0,00141 0,081 0,00072 0,886 0,0078 0,228 0,00203 

2/3 0,165 0,143 0,00190 0,070 0,00080 0,036 0,00040 0,450 0,0040 0,104 0,00120 

2/6 0,157 0,136 0,00182 0,066 0,00076 0,034 0,00038 0,425 0,0039 0,099 0,00115 

3/3 0,157 0,136 0,00235 0,066 0,00099 0,033 0,00049 0,343 0,0050 0,099 0,00149 

3/6 0,147 0,127 0,00224 0,061 0,00094 0,031 0,00047 0,320 0,0048 0,093 0,00141 

4/3 0,098 0,085 0,00157 0,041 0,00066 0,021 0,00033 0,210 0,0033 0,062 0,00099 

4/6 0,090 0,078 0,00148 0,038 0,00062 0,019 0,00031 0,193 0,0031 0,057 0,00094 

5/3 0,180 0,156 0,00177 0,077 0,00077 0,039 0,00039 0,431 0,0042 0,114 0,00112 

5/6 0,169 0,147 0,00169 0,073 0,00074 0,037 0,00037 0,404 0,0040 0,107 0,00107 

6/3 0,131 0,113 0,00217 0,057 0,00093 0,029 0,00047 0,344 0,0049 0,083 0,00137 

6/6 0,121 0,105 0,00204 0,053 0,00087 0,027 0,00044 0,320 0,0046 0,077 0,00129 

7/3 0,065 0,056 0,00077 0,028 0,00033 0,014 0,00016 0,150 0,0017 0,041 0,00049 

7/6 0,061 0,053 0,00073 0,026 0,00031 0,013 0,00016 0,143 0,0016 0,039 0,00046 
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Bod 

Acetaldehyd Aceton Butylacetát Ethylacetát Formaldehyd 

ch [µg/m
3
] cd [µg/m

3
] cr [µg/m

3
] ch [µg/m

3
] cr [µg/m

3
] ch µg/m

3
] cr [µg/m

3
] ch [µg/m

3
] cr [µg/m

3
] ch [µg/m

3
] cr [µg/m

3
] 

8/3 0,047 0,041 0,00071 0,020 0,00030 0,010 0,00015 0,103 0,0015 0,030 0,00045 

8/6 0,044 0,039 0,00068 0,019 0,00029 0,009 0,00014 0,097 0,0015 0,028 0,00043 

9/3 0,070 0,061 0,00085 0,030 0,00036 0,015 0,00018 0,163 0,0019 0,044 0,00054 

9/6 0,064 0,055 0,00080 0,027 0,00034 0,014 0,00017 0,149 0,0018 0,040 0,00050 

10/3 0,056 0,049 0,00040 0,024 0,00017 0,012 0,00009 0,126 0,0009 0,035 0,00025 

10/6 0,054 0,047 0,00039 0,023 0,00017 0,012 0,00009 0,122 0,0009 0,034 0,00025 

11/3 0,130 0,113 0,00089 0,056 0,00039 0,028 0,00020 0,298 0,0021 0,082 0,00056 

11/6 0,121 0,105 0,00084 0,052 0,00036 0,026 0,00018 0,275 0,0020 0,076 0,00053 

12/3 0,119 0,103 0,00080 0,051 0,00035 0,026 0,00018 0,273 0,0019 0,075 0,00051 

12/6 0,111 0,096 0,00077 0,048 0,00033 0,024 0,00017 0,254 0,0018 0,070 0,00048 

13/3 0,090 0,078 0,00057 0,038 0,00025 0,019 0,00012 0,205 0,0013 0,057 0,00036 

13/6 0,085 0,074 0,00055 0,036 0,00024 0,018 0,00012 0,194 0,0013 0,054 0,00035 

14/3 0,123 0,107 0,00127 0,053 0,00054 0,027 0,00027 0,319 0,0028 0,078 0,00080 

14/6 0,117 0,102 0,00123 0,050 0,00052 0,026 0,00026 0,301 0,0027 0,074 0,00078 
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Tabulka č. 23: Příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím acetaldehydu[µg/m
3
]  

Bod ch [I:1,7] ch [II:1,7] ch [II:5,0] ch [III:1,7] ch [III:5,0] ch [III:11] ch [IV:1,7] ch [IV:5,0] ch [IV:11] ch [V:1,7] ch [V:5,0] 

1/3 0,369003 0,293309 0,102633 0,234804 0,081917 0,037551 0,18783 0,065408 0,029963 0,105194 0,036439 

1/6 0,36012 0,285678 0,101765 0,228892 0,081263 0,037394 0,183277 0,064907 0,029844 0,10303 0,036204 

2/3 0,164983 0,139584 0,048499 0,11634 0,040275 0,018395 0,094937 0,032774 0,014958 0,052376 0,017975 

2/6 0,157089 0,133288 0,046969 0,111634 0,039164 0,017958 0,091556 0,03199 0,01465 0,051147 0,017699 

3/3 0,156649 0,12078 0,041869 0,092655 0,031973 0,014591 0,070254 0,024169 0,011021 0,03438 0,011763 

3/6 0,146741 0,113967 0,039983 0,088293 0,030799 0,014099 0,067495 0,023438 0,010715 0,033601 0,011562 

4/3 0,098066 0,071554 0,024692 0,05205 0,017883 0,008152 0,0373 0,012778 0,00582 0,016302 0,005561 

4/6 0,090461 0,067016 0,023341 0,049501 0,01714 0,00783 0,035905 0,012377 0,005647 0,016017 0,005481 

5/3 0,179546 0,139282 0,048384 0,107692 0,037241 0,017005 0,082462 0,02843 0,012971 0,041336 0,014168 

5/6 0,169082 0,131718 0,046341 0,10265 0,035923 0,01646 0,079138 0,027577 0,01262 0,040299 0,01391 

6/3 0,130643 0,107114 0,037238 0,085949 0,029731 0,013577 0,067419 0,023243 0,010605 0,034636 0,011867 

6/6 0,121433 0,099314 0,034843 0,080388 0,028085 0,012863 0,063642 0,022148 0,010132 0,033443 0,011532 

7/3 0,065163 0,051114 0,017701 0,038688 0,013322 0,006076 0,028321 0,009716 0,004427 0,012595 0,004298 

7/6 0,061431 0,04732 0,016294 0,036179 0,012425 0,005663 0,026851 0,0092 0,004191 0,012282 0,004191 
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Bod ch [I:1,7] ch [II:1,7] ch [II:5,0] ch [III:1,7] ch [III:5,0] ch [III:11] ch [IV:1,7] ch [IV:5,0] ch [IV:11] ch [V:1,7] ch [V:5,0] 

8/3 0,046986 0,034848 0,012023 0,025052 0,008599 0,003919 0,017403 0,005954 0,002711 0,007015 0,002391 

8/6 0,044428 0,032797 0,011281 0,02388 0,008186 0,00373 0,016807 0,005747 0,002617 0,00692 0,002358 

9/3 0,070063 0,05298 0,0183 0,039222 0,013482 0,006146 0,028266 0,009684 0,004411 0,01228 0,004189 

9/6 0,063733 0,048559 0,016861 0,036614 0,012654 0,00578 0,026829 0,009235 0,004213 0,011997 0,004102 

10/3 0,05597 0,0374 0,012807 0,025351 0,008659 0,003941 0,016916 0,005769 0,002624 0,006459 0,002198 

10/6 0,054279 0,036689 0,012645 0,025034 0,008588 0,003913 0,016777 0,005738 0,002612 0,00644 0,002194 

11/3 0,129843 0,096401 0,033379 0,071489 0,024636 0,011239 0,052432 0,018011 0,00821 0,024113 0,00824 

11/6 0,120633 0,090463 0,031654 0,067916 0,023626 0,010807 0,050322 0,017424 0,00796 0,023599 0,008101 

12/3 0,118628 0,086931 0,030027 0,063749 0,021925 0,009997 0,046223 0,015852 0,007222 0,020752 0,007085 

12/6 0,110864 0,082315 0,028741 0,061103 0,021204 0,009692 0,044725 0,015449 0,007053 0,020417 0,006996 

13/3 0,089844 0,063385 0,021808 0,045004 0,015428 0,007028 0,031558 0,010793 0,004913 0,013257 0,004519 

13/6 0,085302 0,061086 0,021214 0,043823 0,015128 0,006905 0,030956 0,010641 0,004851 0,013148 0,004492 

14/3 0,122925 0,097264 0,033616 0,075987 0,026158 0,011929 0,05824 0,019994 0,009112 0,028516 0,009744 

14/6 0,117391 0,093745 0,032807 0,073803 0,025667 0,011739 0,056894 0,019696 0,008997 0,028162 0,009667 
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Tabulka č. 24: Příspěvky k maximálním denním imisním koncentracím acetaldehydu[µg/m
3
]  

Bod cd [I:1,7] cd [II:1,7] cd [II:5,0] cd [III:1,7] cd [III:5,0] cd [III:11] cd [IV:1,7] cd [IV:5,0] cd [IV:11] cd [V:1,7] cd [V:5,0] 

1/3 0,319926 0,254299 0,088983 0,203575 0,071022 0,032557 0,162849 0,056708 0,025978 0,091203 0,031592 

1/6 0,312224 0,247683 0,08823 0,19845 0,070455 0,032421 0,158901 0,056275 0,025875 0,089327 0,031389 

2/3 0,143041 0,12102 0,042049 0,100868 0,034919 0,015949 0,082311 0,028415 0,012969 0,04541 0,015584 

2/6 0,136197 0,115562 0,040723 0,096788 0,033956 0,015569 0,07938 0,027735 0,012702 0,044345 0,015345 

3/3 0,135814 0,104716 0,036301 0,080332 0,027721 0,012651 0,06091 0,020954 0,009555 0,029807 0,010199 

3/6 0,127224 0,098809 0,034665 0,076549 0,026702 0,012224 0,058518 0,020321 0,00929 0,029132 0,010024 

4/3 0,085023 0,062037 0,021408 0,045128 0,015505 0,007068 0,032339 0,011079 0,005046 0,014134 0,004822 

4/6 0,07843 0,058103 0,020236 0,042917 0,014861 0,006789 0,03113 0,010731 0,004896 0,013887 0,004752 

5/3 0,155666 0,120757 0,041948 0,093369 0,032288 0,014743 0,071494 0,024649 0,011246 0,035838 0,012284 

5/6 0,146593 0,114199 0,040178 0,088997 0,031145 0,014271 0,068613 0,023909 0,010942 0,034939 0,01206 

6/3 0,113268 0,092868 0,032285 0,074517 0,025776 0,011771 0,058452 0,020152 0,009194 0,030029 0,010289 

6/6 0,105282 0,086105 0,030209 0,069696 0,02435 0,011153 0,055178 0,019202 0,008785 0,028995 0,009998 

7/3 0,056496 0,044316 0,015347 0,033542 0,01155 0,005268 0,024554 0,008424 0,003838 0,01092 0,003727 

7/6 0,05326 0,041027 0,014127 0,031367 0,010772 0,00491 0,02328 0,007976 0,003633 0,010648 0,003633 
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Bod cd [I:1,7] cd [II:1,7] cd [II:5,0] cd [III:1,7] cd [III:5,0] cd [III:11] cd [IV:1,7] cd [IV:5,0] cd [IV:11] cd [V:1,7] cd [V:5,0] 

8/3 0,040736 0,030214 0,010424 0,02172 0,007455 0,003398 0,015088 0,005162 0,002351 0,006082 0,002073 

8/6 0,038519 0,028435 0,009781 0,020704 0,007098 0,003234 0,014572 0,004983 0,002269 0,006 0,002044 

9/3 0,060744 0,045934 0,015866 0,034006 0,011689 0,005329 0,024506 0,008396 0,003825 0,010647 0,003632 

9/6 0,055256 0,042101 0,014619 0,031744 0,010971 0,005011 0,023261 0,008007 0,003653 0,010402 0,003556 

10/3 0,048525 0,032426 0,011104 0,021979 0,007508 0,003417 0,014666 0,005002 0,002275 0,0056 0,001906 

10/6 0,04706 0,03181 0,010963 0,021705 0,007446 0,003393 0,014545 0,004975 0,002265 0,005584 0,001902 

11/3 0,112574 0,08358 0,028939 0,061981 0,021359 0,009744 0,045458 0,015616 0,007118 0,020906 0,007144 

11/6 0,104589 0,078432 0,027444 0,058883 0,020484 0,00937 0,043629 0,015107 0,006901 0,02046 0,007023 

12/3 0,10285 0,075369 0,026034 0,05527 0,019009 0,008667 0,040075 0,013744 0,006262 0,017992 0,006142 

12/6 0,096119 0,071367 0,024918 0,052976 0,018384 0,008403 0,038776 0,013395 0,006115 0,017701 0,006066 

13/3 0,077895 0,054955 0,018907 0,039018 0,013376 0,006093 0,027361 0,009357 0,00426 0,011494 0,003918 

13/6 0,073956 0,052961 0,018392 0,037994 0,013116 0,005986 0,026839 0,009226 0,004206 0,0114 0,003894 

14/3 0,106576 0,084328 0,029145 0,065881 0,022679 0,010343 0,050494 0,017335 0,0079 0,024723 0,008448 

14/6 0,101778 0,081277 0,028444 0,063988 0,022254 0,010178 0,049327 0,017077 0,0078 0,024416 0,008381 
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Tabulka č. 25: Příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím acetonu[µg/m
3
]  

Bod ch [I:1,7] ch [II:1,7] ch [II:5,0] ch [III:1,7] ch [III:5,0] ch [III:11] ch [IV:1,7] ch [IV:5,0] ch [IV:11] ch [V:1,7] ch [V:5,0] 

1/3 0,163044 0,129552 0,045413 0,103779 0,036268 0,016625 0,083111 0,028991 0,013281 0,046767 0,016225 

1/6 0,158719 0,125768 0,044932 0,100818 0,035906 0,016538 0,080817 0,028713 0,013215 0,04566 0,016094 

2/3 0,069881 0,058817 0,020501 0,048959 0,016976 0,007757 0,039877 0,013782 0,006292 0,021946 0,007536 

2/6 0,066139 0,055863 0,019771 0,046848 0,016475 0,007559 0,038371 0,013431 0,006154 0,021405 0,007414 

3/3 0,065656 0,050556 0,017548 0,038727 0,013376 0,006106 0,029316 0,010092 0,004603 0,0143 0,004894 

3/6 0,061406 0,047626 0,016738 0,036853 0,012874 0,005895 0,028134 0,009781 0,004473 0,013968 0,004809 

4/3 0,041258 0,030078 0,010389 0,021856 0,007514 0,003426 0,015643 0,005361 0,002442 0,006821 0,002327 

4/6 0,038014 0,028137 0,009813 0,020767 0,007198 0,003289 0,015048 0,005191 0,002369 0,0067 0,002293 

5/3 0,077375 0,060203 0,020961 0,046669 0,016167 0,007385 0,035822 0,012368 0,005645 0,018049 0,006191 

5/6 0,072719 0,056756 0,020027 0,044349 0,01556 0,007135 0,034283 0,011973 0,005482 0,017562 0,00607 

6/3 0,056533 0,046303 0,016134 0,037118 0,012861 0,005876 0,029098 0,010044 0,004584 0,014953 0,005127 

6/6 0,052555 0,04283 0,015065 0,034625 0,012124 0,005557 0,0274 0,009554 0,004373 0,014414 0,004976 

7/3 0,027567 0,021649 0,00751 0,016394 0,005651 0,002578 0,012003 0,004121 0,001878 0,005339 0,001823 

7/6 0,026074 0,020069 0,006919 0,015341 0,005273 0,002404 0,011385 0,003903 0,001778 0,005207 0,001777 
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Bod ch [I:1,7] ch [II:1,7] ch [II:5,0] ch [III:1,7] ch [III:5,0] ch [III:11] ch [IV:1,7] ch [IV:5,0] ch [IV:11] ch [V:1,7] ch [V:5,0] 

8/3 0,019902 0,014753 0,005093 0,010597 0,003639 0,001659 0,007355 0,002517 0,001146 0,00296 0,001009 

8/6 0,018843 0,013894 0,004782 0,010105 0,003466 0,001579 0,007105 0,00243 0,001107 0,00292 0,000995 

9/3 0,029823 0,022593 0,007816 0,016746 0,005762 0,002628 0,012079 0,004142 0,001887 0,005257 0,001794 

9/6 0,027146 0,020686 0,007192 0,015613 0,005402 0,002468 0,011454 0,003946 0,001801 0,005133 0,001755 

10/3 0,023934 0,016019 0,005488 0,01087 0,003714 0,00169 0,00726 0,002477 0,001127 0,002777 0,000945 

10/6 0,023166 0,015695 0,005414 0,010725 0,003681 0,001678 0,007197 0,002462 0,001121 0,002768 0,000943 

11/3 0,055748 0,041539 0,014397 0,030888 0,010652 0,004861 0,022708 0,007805 0,003558 0,01049 0,003586 

11/6 0,051713 0,038887 0,013629 0,029277 0,010199 0,004667 0,02175 0,00754 0,003446 0,010254 0,003522 

12/3 0,051181 0,037566 0,012992 0,027584 0,009496 0,004331 0,020027 0,006873 0,003132 0,009018 0,00308 

12/6 0,047736 0,03549 0,012414 0,026385 0,00917 0,004193 0,019344 0,00669 0,003055 0,008863 0,003039 

13/3 0,03841 0,027187 0,009363 0,019349 0,006637 0,003024 0,013595 0,004652 0,002118 0,00573 0,001954 

13/6 0,036383 0,02615 0,009096 0,018813 0,006502 0,002968 0,013321 0,004583 0,00209 0,00568 0,001941 

14/3 0,052857 0,041613 0,014407 0,032473 0,011191 0,005105 0,024874 0,008546 0,003895 0,012167 0,004159 

14/6 0,050208 0,039943 0,014021 0,031463 0,010963 0,005017 0,024254 0,008408 0,003842 0,012005 0,004124 

 



Rozptylová studie:                                   Změna využívání stavby: výrobní hala pletárny na výrobu bublinkové fólie z granulátu 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Strana 44 (celkem 81) 

Tabulka č. 26: Příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím butylacetátu [µg/m
3
]  

Bod ch [I:1,7] ch [II:1,7] ch [II:5,0] ch [III:1,7] ch [III:5,0] ch [III:11] ch [IV:1,7] ch [IV:5,0] ch [IV:11] ch [V:1,7] ch [V:5,0] 

1/3 0,083126 0,066042 0,023165 0,052917 0,018504 0,008482 0,042395 0,014797 0,006779 0,023896 0,008294 

1/6 0,080852 0,064039 0,022902 0,051344 0,018306 0,008435 0,041174 0,014645 0,006742 0,023304 0,008223 

2/3 0,036352 0,030124 0,010506 0,024804 0,008605 0,003933 0,020069 0,006939 0,003168 0,010991 0,003775 

2/6 0,034353 0,028585 0,010126 0,023701 0,008343 0,003829 0,01929 0,006757 0,003097 0,010715 0,003713 

3/3 0,032833 0,025269 0,008775 0,019346 0,006685 0,003052 0,014635 0,00504 0,002299 0,00713 0,002441 

3/6 0,030689 0,02379 0,008367 0,0184 0,006431 0,002946 0,01404 0,004883 0,002233 0,006963 0,002398 

4/3 0,020662 0,015058 0,005203 0,010938 0,003761 0,001715 0,007825 0,002682 0,001222 0,003409 0,001163 

4/6 0,019029 0,01408 0,004913 0,010389 0,003602 0,001646 0,007525 0,002597 0,001185 0,003348 0,001146 

5/3 0,039433 0,030638 0,010673 0,023728 0,008224 0,003757 0,018203 0,006287 0,00287 0,009172 0,003147 

5/6 0,037041 0,028858 0,01019 0,022527 0,007909 0,003627 0,017406 0,006083 0,002786 0,008919 0,003084 

6/3 0,029187 0,023653 0,008253 0,018855 0,006539 0,002988 0,014738 0,005091 0,002324 0,007564 0,002594 

6/6 0,027135 0,021854 0,007698 0,017567 0,006159 0,002824 0,013863 0,004838 0,002215 0,007287 0,002517 

7/3 0,013947 0,010931 0,003793 0,008265 0,00285 0,0013 0,006044 0,002075 0,000946 0,002684 0,000916 

7/6 0,013202 0,010138 0,003496 0,007736 0,00266 0,001213 0,005734 0,001966 0,000896 0,002618 0,000894 
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Bod ch [I:1,7] ch [II:1,7] ch [II:5,0] ch [III:1,7] ch [III:5,0] ch [III:11] ch [IV:1,7] ch [IV:5,0] ch [IV:11] ch [V:1,7] ch [V:5,0] 

8/3 0,009992 0,007405 0,002557 0,005318 0,001826 0,000832 0,003689 0,001263 0,000575 0,001484 0,000506 

8/6 0,009465 0,006976 0,002401 0,005072 0,00174 0,000793 0,003565 0,001219 0,000555 0,001464 0,000499 

9/3 0,01513 0,011441 0,003959 0,008468 0,002914 0,001329 0,006102 0,002092 0,000953 0,002652 0,000905 

9/6 0,013774 0,010472 0,003642 0,007892 0,002731 0,001248 0,005784 0,001993 0,00091 0,002589 0,000886 

10/3 0,012059 0,008076 0,002767 0,005483 0,001873 0,000853 0,003663 0,00125 0,000568 0,001402 0,000477 

10/6 0,011664 0,007909 0,002729 0,005408 0,001857 0,000846 0,00363 0,001242 0,000566 0,001397 0,000476 

11/3 0,028176 0,021011 0,007286 0,015633 0,005394 0,002461 0,0115 0,003954 0,001803 0,00532 0,001819 

11/6 0,026123 0,019653 0,006892 0,014806 0,005161 0,002362 0,011007 0,003818 0,001745 0,005197 0,001786 

12/3 0,025872 0,019001 0,006575 0,013958 0,004807 0,002192 0,010139 0,00348 0,001586 0,00457 0,001561 

12/6 0,024113 0,017936 0,006278 0,013341 0,004639 0,002122 0,009787 0,003386 0,001547 0,004491 0,00154 

13/3 0,019364 0,013722 0,004725 0,009773 0,003352 0,001527 0,006871 0,002351 0,00107 0,002899 0,000988 

13/6 0,018321 0,013187 0,004587 0,009496 0,003282 0,001499 0,006729 0,002315 0,001056 0,002873 0,000982 

14/3 0,027151 0,021252 0,007362 0,016487 0,005684 0,002593 0,012578 0,004323 0,00197 0,006131 0,002096 

14/6 0,025769 0,020384 0,00716 0,015956 0,005564 0,002546 0,012255 0,004251 0,001943 0,006047 0,002078 
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Tabulka č. 27: Příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím ethylacetátu [µg/m
3
]  

Bod ch [I:1,7] ch [II:1,7] ch [II:5,0] ch [III:1,7] ch [III:5,0] ch [III:11] ch [IV:1,7] ch [IV:5,0] ch [IV:11] ch [V:1,7] ch [V:5,0] 

1/3 0,914282 0,724916 0,25483 0,580792 0,203542 0,093288 0,465713 0,162907 0,074625 0,264001 0,091824 

1/6 0,886002 0,699499 0,251138 0,560693 0,200769 0,092622 0,450043 0,160791 0,07412 0,256318 0,090835 

2/3 0,450127 0,351755 0,122891 0,276031 0,09591 0,043847 0,215901 0,074756 0,034145 0,11332 0,038952 

2/6 0,424557 0,332616 0,118134 0,262872 0,092766 0,042604 0,206927 0,072658 0,03332 0,110256 0,038261 

3/3 0,343099 0,260585 0,09066 0,197459 0,068316 0,031198 0,14812 0,051055 0,023292 0,071271 0,024407 

3/6 0,319773 0,244603 0,08626 0,187347 0,065623 0,030074 0,14182 0,049408 0,022608 0,069545 0,023969 

4/3 0,20976 0,15265 0,052825 0,110683 0,038101 0,017376 0,079017 0,027106 0,012351 0,034282 0,011701 

4/6 0,192805 0,142455 0,04982 0,104966 0,036459 0,01667 0,075909 0,026227 0,011974 0,033656 0,011528 

5/3 0,430965 0,332919 0,116227 0,25685 0,089178 0,040762 0,196609 0,068013 0,031058 0,099101 0,034037 

5/6 0,403957 0,312437 0,110644 0,242926 0,085532 0,039257 0,187307 0,065629 0,030079 0,096108 0,033297 

6/3 0,344282 0,269753 0,094342 0,209776 0,072892 0,033327 0,161033 0,055714 0,025443 0,080965 0,027793 

6/6 0,320103 0,248662 0,087825 0,194865 0,068494 0,031425 0,151009 0,052829 0,024204 0,07781 0,026918 

7/3 0,150239 0,116113 0,040375 0,086897 0,030004 0,013695 0,063069 0,021677 0,009882 0,027759 0,009481 

7/6 0,142764 0,107874 0,037255 0,081414 0,028023 0,01278 0,059866 0,020545 0,009363 0,02708 0,009247 
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Bod ch [I:1,7] ch [II:1,7] ch [II:5,0] ch [III:1,7] ch [III:5,0] ch [III:11] ch [IV:1,7] ch [IV:5,0] ch [IV:11] ch [V:1,7] ch [V:5,0] 

8/3 0,102581 0,075954 0,026262 0,054469 0,018722 0,008535 0,037736 0,012922 0,005885 0,015138 0,00516 

8/6 0,097366 0,071629 0,02468 0,051989 0,017844 0,008132 0,036478 0,012484 0,005685 0,014939 0,005092 

9/3 0,163419 0,122256 0,042393 0,089801 0,030947 0,014118 0,064369 0,022094 0,010069 0,02783 0,009499 

9/6 0,14889 0,111761 0,038929 0,083566 0,028955 0,01324 0,060927 0,021014 0,009595 0,027147 0,00929 

10/3 0,126147 0,084606 0,029027 0,057491 0,019662 0,008951 0,03845 0,013123 0,005971 0,01474 0,005019 

10/6 0,121632 0,082684 0,028588 0,056629 0,019468 0,008875 0,038069 0,013038 0,005938 0,014689 0,005007 

11/3 0,297568 0,222631 0,077367 0,166082 0,057391 0,0262 0,122484 0,042167 0,019231 0,056969 0,01949 

11/6 0,275271 0,207515 0,072985 0,156756 0,054776 0,025087 0,116874 0,040623 0,018577 0,055556 0,019112 

12/3 0,273434 0,201309 0,06979 0,148169 0,051097 0,023314 0,107843 0,03706 0,016894 0,048832 0,016688 

12/6 0,254062 0,189357 0,066467 0,141183 0,049209 0,022521 0,103826 0,035993 0,016447 0,047907 0,016448 

13/3 0,205283 0,145442 0,050154 0,103574 0,035563 0,016207 0,072847 0,024942 0,011358 0,030791 0,0105 

13/6 0,193534 0,139357 0,048594 0,100411 0,034767 0,015882 0,071218 0,024537 0,011193 0,030491 0,010427 

14/3 0,318613 0,240194 0,083335 0,181299 0,06258 0,02856 0,135551 0,04663 0,021261 0,064507 0,022064 

14/6 0,301346 0,229608 0,080865 0,174957 0,061141 0,028 0,131749 0,045781 0,020932 0,063538 0,021853 
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Tabulka č. 28: Příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím formaldehydu [µg/m
3
]  

Bod ch [I:1,7] ch [II:1,7] ch [II:5,0] ch [III:1,7] ch [III:5,0] ch [III:11] ch [IV:1,7] ch [IV:5,0] ch [IV:11] ch [V:1,7] ch [V:5,0] 

1/3 0,233404 0,185525 0,064919 0,14852 0,051816 0,023753 0,118809 0,041373 0,018953 0,066542 0,02305 

1/6 0,227761 0,180691 0,064368 0,144775 0,051401 0,023653 0,115924 0,041056 0,018878 0,065171 0,022901 

2/3 0,104218 0,088193 0,030644 0,07354 0,025459 0,011628 0,060013 0,020717 0,009455 0,033109 0,011363 

2/6 0,09923 0,084213 0,029677 0,070563 0,024756 0,011351 0,057874 0,020221 0,009261 0,032332 0,011188 

3/3 0,099029 0,076353 0,026469 0,058572 0,020212 0,009224 0,04441 0,015278 0,006967 0,021732 0,007436 

3/6 0,092764 0,072044 0,025275 0,055813 0,019469 0,008913 0,042666 0,014816 0,006774 0,02124 0,007308 

4/3 0,061996 0,045235 0,01561 0,032905 0,011305 0,005153 0,02358 0,008078 0,003679 0,010306 0,003516 

4/6 0,057188 0,042366 0,014756 0,031293 0,010836 0,00495 0,022698 0,007825 0,00357 0,010125 0,003465 

5/3 0,113535 0,088077 0,030597 0,068103 0,023551 0,010754 0,052149 0,017979 0,008203 0,026143 0,008961 

5/6 0,106916 0,083292 0,029304 0,064913 0,022717 0,010409 0,050046 0,01744 0,007981 0,025486 0,008797 

6/3 0,082588 0,06772 0,023543 0,054342 0,018798 0,008584 0,042629 0,014697 0,006705 0,021902 0,007504 

6/6 0,076766 0,062787 0,022028 0,050825 0,017757 0,008133 0,04024 0,014004 0,006407 0,021147 0,007292 

7/3 0,041193 0,032314 0,01119 0,024459 0,008422 0,003842 0,017905 0,006143 0,002799 0,007963 0,002718 

7/6 0,038835 0,029916 0,010301 0,022872 0,007855 0,00358 0,016976 0,005816 0,002649 0,007765 0,002649 
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Bod ch [I:1,7] ch [II:1,7] ch [II:5,0] ch [III:1,7] ch [III:5,0] ch [III:11] ch [IV:1,7] ch [IV:5,0] ch [IV:11] ch [V:1,7] ch [V:5,0] 

8/3 0,029706 0,022032 0,007601 0,015839 0,005437 0,002478 0,011003 0,003764 0,001714 0,004435 0,001511 

8/6 0,02809 0,020736 0,007132 0,015097 0,005176 0,002358 0,010626 0,003634 0,001654 0,004375 0,001491 

9/3 0,044295 0,033497 0,01157 0,024799 0,008524 0,003886 0,017872 0,006123 0,002789 0,007765 0,002649 

9/6 0,040293 0,030701 0,01066 0,023149 0,008001 0,003655 0,016964 0,005839 0,002664 0,007586 0,002594 

10/3 0,03539 0,023649 0,008098 0,01603 0,005475 0,002492 0,010696 0,003648 0,001659 0,004084 0,00139 

10/6 0,03432 0,023199 0,007996 0,015829 0,00543 0,002474 0,010608 0,003628 0,001652 0,004072 0,001388 

11/3 0,082103 0,060959 0,021107 0,045208 0,015579 0,007107 0,033157 0,01139 0,005192 0,015249 0,005211 

11/6 0,076278 0,057203 0,020016 0,042947 0,01494 0,006834 0,031822 0,011019 0,005034 0,014924 0,005123 

12/3 0,075016 0,054973 0,018989 0,040314 0,013865 0,006322 0,029231 0,010025 0,004567 0,013124 0,00448 

12/6 0,070105 0,052053 0,018174 0,03864 0,013409 0,006129 0,028283 0,00977 0,00446 0,012912 0,004425 

13/3 0,056808 0,04008 0,01379 0,028458 0,009756 0,004444 0,019956 0,006825 0,003107 0,008384 0,002857 

13/6 0,053935 0,038625 0,013414 0,02771 0,009566 0,004366 0,019575 0,006729 0,003068 0,008315 0,00284 

14/3 0,077694 0,061482 0,021249 0,048036 0,016536 0,007541 0,03682 0,012641 0,005761 0,018029 0,006161 

14/6 0,074194 0,059256 0,020738 0,046655 0,016226 0,007421 0,035968 0,012452 0,005688 0,017805 0,006112 
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Vysvětlivky k tabulkám č. 22 až 28: 

c
h  příspěvek k maximální hodinové imisní koncentraci znečišťující látky ve 

výpočtovém bodě mimo síť 

c
d  příspěvek k maximální denní imisní koncentraci acetaldehydu ve výpočtovém bodě 

mimo síť  

cr  příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci znečišťující látky ve výpočtovém 

bodě mimo síť 

Pro vybrané těkavé organické látky uvažované v rozptylové studii  (acetaldehyd, aceton, 

butylacetát, ethylacetát a formaldehyd) nejsou imisní limity v příloze č. 1 k zákonu 

stanoveny. K dispozici jsou referenční koncentrace pro některé další škodliviny v ovzduší, 

vydané SZÚ Praha podle § 27 odst. 6 písm. b) zákona (http://www.szu.cz/tema/zivotni-

prostredi/ovzdusi-a-zdravi). 

Pro aceton je stanovena následující hodnota referenčních koncentrace: 

 roční hodnota: 370 µg/m
3
 

Pro formaldehyd je stanovena následující hodnota referenčních koncentrace: 

 hodinová hodnota: 60 µg/m
3
 

Acetaldehyd, butylacetát a ethylacetát nejsou uvedeny mezi látkami, pro které jsou vydané 

referenční koncentrace SZÚ Praha podle § 27 odst. 6 písm. b) zákona. 

Vypočtené hodnoty příspěvků imisních koncentrací acetaldehydu (maximální denní a 

roční), acetonu (roční), butylacetátu (roční), ethylacetátu (roční) a formaldehydu 

(maximální hodinové a roční) budou použity pro hodnocení vlivů na veřejné zdraví 

v rámci dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Dále bylo v rámci rozptylové studie v souladu se zadáním provedeno  orientační porovnání 

příspěvků maximálních hodinových imisních koncentrací detekovaných škodlivin z výroby 

s čichovými prahy. Problematika pachových látek je komplexně řešena v pachové studii, 

(zpracovatel: ing. Petra Auterská), která bude součástí přílohové části dokumentace o 

posuzování vlivů na životní prostředí.  

Monitorování imisních koncentrací acetaldehydu, acetonu, butylacetátu, ethylacetátu a 

formaldehydu se v rámci ISKO neprovádí.  

Benzen, BaP, CO, NO2, PM10 a PM2.5 

V rozptylové studii byly dále hodnoceny emise znečišťujících látek z automobilové 

dopravy vyvolané provozem posuzovaného záměru: BaP, benzen, CO, NO2, PM10 a PM2.5. 

V tabulce č. 29 jsou uvedeny vypočtené hodnoty příspěvků maximálních hodinových (ch), 

maximálních osmihodinových (c8h), maximálních denních (cd) a průměrných ročních (cr) 

imisních koncentrací BaP, CO, NO2, PM10 a PM2.5 ve vybraných výpočtových bodech 

reprezentujících nejbližší obytné objekty vyvolané provozem záměru.  

Podrobný výpis výpočtů příspěvků maximálních osmihodinových imisních koncentrací 

CO, příspěvků maximálních hodinových imisních koncentrací NO2 a příspěvků 

maximálních denních imisních koncentrací částic PM10 je níže v textu (v tabulkách č. 30, 

31 a 32), kde jsou uvedeny příspěvky těchto znečišťujících látek ve všech výpočtových 

bodech mimo síť při různých povětrnostních podmínkách (při různé třídě stability počasí a 

rychlosti větru).  

http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/ovzdusi-a-zdravi
http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/ovzdusi-a-zdravi
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Imisní koncentrace znečišťujících látek pro stávající stav (imisní pozadí) jsou uvedeny 

výše v textu (tabulka č. 19). Celkové hodnoty imisních koncentrací znečišťujících látek pro 

stav po realizaci záměru, tj. součet vypočteného příspěvku vyvolaného provozem záměru 

(viz tabulka č. 29) a imisního pozadí (viz tabulka č. 19) jsou shrnuty v rámci slovního 

hodnocení níže v textu. 

Grafické zpracování příspěvků imisních koncentrací posuzovaných znečišťujících 

látek v síti referenčních bodů 

Vypočtené příspěvky imisních koncentrací posuzovaných znečišťujících látek v síti 

referenčních bodů byly zpracovány v grafické podobě pomocí izolinií, což jsou čáry 

spojující místa o stejné hodnotě vypočtených příspěvků imisních koncentrací (viz obrázky 

č. 18 až 36 v měřítku 1: 15 000).  

Výpočet v síti referenčních bodů byl proveden pro výšku 1,5 metru nad terénem (přibližná 

výška dýchací zóny člověka).  

Podrobné výpisy výpočtů příspěvků imisních koncentrací všech uvažovaných škodlivin ve 

všech výpočtových a referenčních bodech v síti při různých povětrnostních podmínkách 

(při různé třídě stability počasí a rychlosti větru) jsou k dispozici na vyžádání u 

zpracovatele rozptylové studie. 

Tabulka č. 29: Vypočtené hodnoty příspěvků imisních koncentrací BaP, benzenu, 

CO, NO2, PM10 a PM2.5 v bodech mimo síť  

Bod 

BaP benzen CO NO2 PM10 PM2.5 

cr  

[ng/m
3
] 

cr  

[µg/m
3
] 

c8h 

[µg/m
3
] 

ch  

[µg/m
3
] 

cr  

[µg/m
3
] 

cd 

[µg/m
3
] 

cr  

[µg/m
3
] 

cr  

[µg/m
3
] 

1/3  0,00012 0,00038 4,29 0,480 0,0025 0,240 0,0127 0,0047 

1/6 0,00012 0,00038 4,29 0,480 0,0025 0,240 0,0127 0,0047 

2/3 0,00013 0,00040 5,27 0,638 0,0032 0,264 0,0098 0,0046 

2/6 0,00013 0,00040 5,27 0,638 0,0032 0,264 0,0098 0,0046 

3/3 0,00018 0,00051 7,56 0,869 0,0048 0,353 0,0133 0,0069 

3/6 0,00018 0,00051 7,56 0,869 0,0048 0,353 0,0133 0,0069 

4/3 0,00020 0,00056 8,99 1,038 0,0055 0,438 0,0140 0,0077 

4/6 0,00020 0,00056 8,99 1,038 0,0055 0,438 0,0140 0,0077 

5/3 0,00011 0,00032 6,28 0,649 0,0022 0,518 0,0133 0,0047 

5/6 0,00011 0,00032 6,28 0,649 0,0022 0,518 0,0133 0,0047 

6/3 0,00018 0,00054 7,77 0,799 0,0036 0,349 0,0228 0,0078 

6/6 0,00018 0,00054 7,77 0,799 0,0036 0,349 0,0228 0,0078 
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Bod 

BaP benzen CO NO2 PM10 PM2.5 

cr  

[ng/m
3
] 

cr  

[µg/m
3
] 

c8h 

[µg/m
3
] 

ch  

[µg/m
3
] 

cr  

[µg/m
3
] 

cd 

[µg/m
3
] 

cr  

[µg/m
3
] 

cr  

[µg/m
3
] 

7/3 0,00020 0,00056 4,59 0,561 0,0045 0,253 0,0191 0,0078 

7/6 0,00020 0,00056 4,59 0,561 0,0045 0,253 0,0190 0,0077 

8/3 0,00020 0,00055 5,44 0,645 0,0051 0,264 0,0141 0,0073 

8/6 0,00020 0,00054 5,44 0,645 0,0051 0,264 0,0141 0,0073 

9/3 0,00015 0,00039 4,04 0,420 0,0030 0,252 0,0213 0,0072 

9/6 0,00015 0,00039 4,04 0,420 0,0030 0,252 0,0213 0,0072 

10/3 0,00007 0,00015 3,09 0,354 0,0013 0,178 0,0124 0,0040 

10/6 0,00007 0,00015 3,09 0,354 0,0013 0,178 0,0124 0,0040 

11/3 0,00006 0,00019 3,77 0,369 0,0014 0,258 0,0068 0,0026 

11/6 0,00006 0,00019 3,77 0,369 0,0014 0,258 0,0068 0,0026 

12/3 0,00006 0,00017 3,47 0,344 0,0013 0,224 0,0062 0,0024 

12/6 0,00006 0,00017 3,47 0,344 0,0013 0,224 0,0062 0,0024 

13/3 0,00005 0,00013 2,90 0,296 0,0010 0,178 0,0049 0,0019 

13/6 0,00005 0,00013 2,90 0,296 0,0010 0,178 0,0049 0,0019 

14/3 0,00008 0,00025 3,63 0,451 0,0019 0,192 0,0066 0,0029 

14/6 0,00008 0,00025 3,63 0,451 0,0019 0,192 0,0066 0,0029 

Limit 1 5 10000 200 40 50 40 25 

Vysvětlivky k tabulce č. 29: 

c
8h  příspěvek k maximální 8-hodinové imisní koncentraci CO ve výpočtovém bodě 

mimo síť  

c
h  příspěvek k maximální hodinové imisní koncentraci NO2 ve výpočtovém bodě mimo 

síť 

c
d  příspěvek k maximální 24-hodinové imisní koncentraci PM10 ve výpočtovém bodě 

mimo síť  

cr  příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci znečišťující látky ve výpočtovém 

bodě mimo síť 
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Tabulka č. 30: Příspěvky k maximálním osmihodinovým imisním koncentracím CO [µg/m
3
] 

Bod c8h [I:1,7] c8h [II:1,7] c8h [II:5,0] c8h [III:1,7] c8h [III:5,0] c8h [III:11] c8h [IV:1,7] c8h [IV:5,0] c8h [IV:11] c8h [V:1,7] c8h [V:5,0] 

1/3 4,293897 3,290502 1,118868 2,708869 0,921089 0,418686 2,259735 0,768368 0,349266 1,276806 0,434146 

1/6 4,293897 3,290502 1,118868 2,708869 0,921089 0,418686 2,259735 0,768368 0,349266 1,276806 0,434146 

2/3 5,274136 3,792824 1,289655 2,829225 0,962007 0,437285 2,136321 0,726402 0,33019 1,165661 0,396352 

2/6 5,274136 3,792824 1,289655 2,829225 0,962007 0,437285 2,136321 0,726402 0,33019 1,165661 0,396352 

3/3 7,556984 5,689374 1,934485 4,434817 1,507914 0,685425 3,508023 1,192788 0,542184 1,868268 0,635243 

3/6 7,556984 5,689374 1,934485 4,434817 1,507914 0,685425 3,508023 1,192788 0,542184 1,868268 0,635243 

4/3 8,990332 6,865803 2,334474 5,458711 1,856042 0,843666 4,450961 1,513393 0,687914 2,601623 0,884592 

4/6 8,990332 6,865803 2,334474 5,458711 1,856042 0,843666 4,450961 1,513393 0,687914 2,601623 0,884592 

5/3 6,283265 4,563302 1,551655 3,430769 1,166559 0,530267 2,593402 0,881829 0,400841 1,265786 0,430401 

5/6 6,283265 4,563302 1,551655 3,430769 1,166559 0,530267 2,593402 0,881829 0,400841 1,265786 0,430401 

6/3 7,774599 5,702973 1,939149 4,338478 1,475186 0,670552 3,339818 1,135616 0,516199 1,709635 0,581314 

6/6 7,774599 5,702973 1,939149 4,338478 1,475186 0,670552 3,339818 1,135616 0,516199 1,709635 0,581314 

7/3 4,585476 3,25523 1,106871 2,409275 0,819222 0,372382 1,829955 0,622236 0,282841 1,101475 0,374529 

7/6 4,585474 3,255228 1,10687 2,409272 0,819221 0,372382 1,829947 0,622233 0,28284 1,101443 0,374518 
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Bod c8h [I:1,7] c8h [II:1,7] c8h [II:5,0] c8h [III:1,7] c8h [III:5,0] c8h [III:11] c8h [IV:1,7] c8h [IV:5,0] c8h [IV:11] c8h [V:1,7] c8h [V:5,0] 

8/3 5,439803 3,957953 1,345799 2,998355 1,019513 0,463424 2,322111 0,789574 0,358905 1,231487 0,418737 

8/6 5,439764 3,957906 1,345783 2,998284 1,019489 0,463413 2,322024 0,789545 0,358891 1,231437 0,418719 

9/3 4,037691 3,030946 1,030628 2,345472 0,797541 0,362529 1,811283 0,615897 0,279961 0,915608 0,311335 

9/6 4,037688 3,030942 1,030626 2,345468 0,79754 0,362528 1,811277 0,615895 0,27996 0,915603 0,311334 

10/3 3,092108 2,038707 0,693279 1,393152 0,473753 0,215352 0,945601 0,321559 0,14617 0,38031 0,129327 

10/6 3,092108 2,038707 0,693279 1,393152 0,473753 0,215352 0,945601 0,321559 0,14617 0,38031 0,129327 

11/3 3,774017 2,766266 0,940641 2,069289 0,70364 0,319847 1,533362 0,521403 0,237009 0,700403 0,238164 

11/6 3,774017 2,766266 0,940641 2,069289 0,70364 0,319847 1,533362 0,521403 0,237009 0,700403 0,238164 

12/3 3,471576 2,532212 0,861059 1,889973 0,64267 0,292133 1,390943 0,472979 0,214998 0,626677 0,213096 

12/6 3,471576 2,532212 0,861059 1,889973 0,64267 0,292133 1,390943 0,472979 0,214998 0,626677 0,213096 

13/3 2,901812 2,073715 0,705168 1,515246 0,515259 0,234218 1,088615 0,370183 0,168272 0,466493 0,15863 

13/6 2,901812 2,073715 0,705168 1,515246 0,515259 0,234218 1,088615 0,370183 0,168272 0,466493 0,15863 

14/3 3,628779 2,524081 0,858277 1,841296 0,626106 0,284602 1,388647 0,472188 0,214637 0,755752 0,256981 

14/6 3,628779 2,524081 0,858277 1,841296 0,626106 0,284602 1,388647 0,472188 0,214637 0,755752 0,256981 
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Tabulka č. 31: Příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím NO2 [µg/m
3
]  

Bod ch [I:1,7] ch [II:1,7] ch [II:5,0] ch [III:1,7] ch [III:5,0] ch [III:11] ch [IV:1,7] ch [IV:5,0] ch [IV:11] ch [V:1,7] ch [V:5,0] 

1/3 0,479743 0,349669 0,118899 0,267249 0,090873 0,041307 0,211359 0,071869 0,032668 0,126794 0,043113 

1/6 0,479743 0,349669 0,118899 0,267249 0,090873 0,041307 0,211359 0,071869 0,032668 0,126794 0,043113 

2/3 0,637812 0,46699 0,158788 0,353678 0,120259 0,054664 0,269515 0,091642 0,041656 0,133604 0,045429 

2/6 0,637812 0,46699 0,158788 0,353678 0,120259 0,054664 0,269515 0,091642 0,041656 0,133604 0,045429 

3/3 0,868766 0,670625 0,228024 0,534001 0,18157 0,082533 0,430633 0,146423 0,066557 0,237721 0,080829 

3/6 0,868766 0,670625 0,228024 0,534001 0,18157 0,082533 0,430633 0,146423 0,066557 0,237721 0,080829 

4/3 1,038487 0,808611 0,27494 0,653093 0,222061 0,100938 0,537753 0,182844 0,083112 0,312981 0,106418 

4/6 1,038487 0,808611 0,27494 0,653093 0,222061 0,100938 0,537753 0,182844 0,083112 0,312981 0,106418 

5/3 0,648767 0,480529 0,163394 0,367732 0,12504 0,056838 0,282542 0,096073 0,04367 0,142528 0,048463 

5/6 0,648767 0,480529 0,163394 0,367732 0,12504 0,056838 0,282542 0,096073 0,04367 0,142528 0,048463 

6/3 0,798579 0,594776 0,202239 0,459196 0,156138 0,070973 0,357736 0,121639 0,055292 0,186521 0,063422 

6/6 0,798579 0,594776 0,202239 0,459196 0,156138 0,070973 0,357736 0,121639 0,055292 0,186521 0,063422 

7/3 0,561167 0,404377 0,1375 0,301429 0,102494 0,046589 0,225758 0,076764 0,034894 0,11154 0,037927 

7/6 0,561167 0,404377 0,1375 0,301429 0,102494 0,046589 0,225758 0,076764 0,034894 0,111539 0,037926 
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Bod ch [I:1,7] ch [II:1,7] ch [II:5,0] ch [III:1,7] ch [III:5,0] ch [III:11] ch [IV:1,7] ch [IV:5,0] ch [IV:11] ch [V:1,7] ch [V:5,0] 

8/3 0,645242 0,478754 0,162788 0,366126 0,124492 0,056588 0,281973 0,095878 0,043582 0,145018 0,04931 

8/6 0,645242 0,478752 0,162787 0,366124 0,124491 0,056588 0,281969 0,095876 0,043581 0,145013 0,049308 

9/3 0,419648 0,306242 0,104134 0,235854 0,080199 0,036455 0,184957 0,062892 0,028588 0,099012 0,033667 

9/6 0,419648 0,306242 0,104134 0,235854 0,080199 0,036455 0,184957 0,062892 0,028588 0,099011 0,033667 

10/3 0,354299 0,236136 0,0803 0,162675 0,055319 0,025146 0,110928 0,037722 0,017147 0,04454 0,015146 

10/6 0,354299 0,236136 0,0803 0,162675 0,055319 0,025146 0,110928 0,037722 0,017147 0,04454 0,015146 

11/3 0,369123 0,27554 0,093695 0,211826 0,07203 0,032742 0,161585 0,054946 0,024976 0,078286 0,02662 

11/6 0,369123 0,27554 0,093695 0,211826 0,07203 0,032742 0,161585 0,054946 0,024976 0,078286 0,02662 

12/3 0,344163 0,253764 0,086291 0,19371 0,06587 0,029942 0,146909 0,049955 0,022708 0,070203 0,023872 

12/6 0,344163 0,253764 0,086291 0,19371 0,06587 0,029942 0,146909 0,049955 0,022708 0,070203 0,023872 

13/3 0,295976 0,212804 0,072365 0,158715 0,053971 0,024534 0,117173 0,039845 0,018112 0,053097 0,018056 

13/6 0,295976 0,212804 0,072365 0,158715 0,053971 0,024534 0,117173 0,039845 0,018112 0,053097 0,018056 

14/3 0,450677 0,316526 0,10763 0,229959 0,078194 0,035544 0,167366 0,056911 0,025869 0,079525 0,027041 

14/6 0,450677 0,316526 0,10763 0,229959 0,078194 0,035544 0,167366 0,056911 0,025869 0,079525 0,027041 
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Tabulka č. 32: Příspěvky k maximálním denním imisním koncentracím PM10 [µg/m
3
] 

Bod cd [I:1,7] cd [II:1,7] cd [II:5,0] cd [III:1,7] cd [III:5,0] cd [III:11] cd [IV:1,7] cd [IV:5,0] cd [IV:11] cd [V:1,7] cd [V:5,0] 

1/3 0,23996 0,196304 0,066897 0,166253 0,056622 0,025749 0,142442 0,048495 0,022051 0,09389 0,031949 

1/6 0,23996 0,196304 0,066897 0,166253 0,056622 0,025749 0,142442 0,048495 0,022051 0,09389 0,031949 

2/3 0,264242 0,196614 0,066927 0,151991 0,051723 0,023515 0,11889 0,040451 0,01839 0,064339 0,021883 

2/6 0,264242 0,196614 0,066927 0,151991 0,051723 0,023515 0,11889 0,040451 0,01839 0,064339 0,021883 

3/3 0,353275 0,275703 0,093966 0,221952 0,075609 0,034386 0,181407 0,061779 0,028094 0,105005 0,035737 

3/6 0,353275 0,275703 0,093966 0,221952 0,075609 0,034386 0,181407 0,061779 0,028094 0,105005 0,035737 

4/3 0,438018 0,344196 0,117195 0,280401 0,095448 0,043399 0,23302 0,079308 0,036059 0,139927 0,047607 

4/6 0,438018 0,344196 0,117195 0,280401 0,095448 0,043399 0,23302 0,079308 0,036059 0,139927 0,047607 

5/3 0,518174 0,411926 0,140286 0,337123 0,114774 0,052188 0,279417 0,095113 0,043247 0,168787 0,057439 

5/6 0,518174 0,411926 0,140286 0,337123 0,114774 0,052188 0,279417 0,095113 0,043247 0,168787 0,057439 

6/3 0,348627 0,268002 0,091319 0,214145 0,072926 0,033162 0,175069 0,059599 0,027099 0,109996 0,037429 

6/6 0,348627 0,268002 0,091319 0,214145 0,072926 0,033162 0,175069 0,059599 0,027099 0,109996 0,037429 

7/3 0,25294 0,186709 0,063621 0,142711 0,048602 0,022101 0,110524 0,037627 0,017109 0,059301 0,020177 

7/6 0,25294 0,186709 0,063621 0,14271 0,048602 0,022101 0,110521 0,037626 0,017108 0,059289 0,020173 
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Bod cd [I:1,7] cd [II:1,7] cd [II:5,0] cd [III:1,7] cd [III:5,0] cd [III:11] cd [IV:1,7] cd [IV:5,0] cd [IV:11] cd [V:1,7] cd [V:5,0] 

8/3 0,264076 0,200638 0,068434 0,15732 0,053617 0,024387 0,125044 0,042596 0,019372 0,070295 0,023924 

8/6 0,264064 0,200621 0,068428 0,157295 0,053609 0,024383 0,125 0,042582 0,019365 0,070242 0,023907 

9/3 0,252059 0,193274 0,065851 0,156428 0,053267 0,024222 0,130588 0,044453 0,020212 0,087885 0,029904 

9/6 0,252059 0,193274 0,065851 0,156428 0,053267 0,024222 0,130587 0,044453 0,020212 0,087882 0,029903 

10/3 0,178455 0,12703 0,043274 0,094566 0,032194 0,014638 0,070034 0,023833 0,010835 0,035295 0,012009 

10/6 0,178455 0,12703 0,043274 0,094566 0,032194 0,014638 0,070034 0,023833 0,010835 0,035295 0,012009 

11/3 0,257778 0,199392 0,068044 0,156632 0,053396 0,024288 0,122971 0,041892 0,019052 0,065652 0,022343 

11/6 0,257778 0,199392 0,068044 0,156632 0,053396 0,024288 0,122971 0,041892 0,019052 0,065652 0,022343 

12/3 0,224022 0,17313 0,059074 0,136281 0,046453 0,021129 0,106435 0,036254 0,016487 0,056245 0,019139 

12/6 0,224022 0,17313 0,059074 0,136281 0,046453 0,021129 0,106435 0,036254 0,016487 0,056245 0,019139 

13/3 0,177572 0,134726 0,045968 0,104204 0,035512 0,016152 0,079625 0,027116 0,012331 0,039997 0,013608 

13/6 0,177572 0,134726 0,045968 0,104204 0,035512 0,016152 0,079625 0,027116 0,012331 0,039997 0,013608 

14/3 0,191615 0,138535 0,047159 0,103809 0,035326 0,01606 0,078545 0,026722 0,012148 0,041401 0,014081 

14/6 0,191615 0,138535 0,047159 0,103809 0,035326 0,01606 0,078545 0,026722 0,012148 0,041401 0,014081 
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Obrázek č. 18: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím acetaldehydu 

µg/m
3
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací acetaldehydu v síti 

referenčních bodů byly vypočteny v bezprostřední blízkosti bodových zdrojů emisí, kde 

dosahují hodnoty 0,008 µg/m
3
.  

V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných 

ročních imisních koncentrací acetaldehydu od 0 do 0,004 µg/m
3
.  

Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací 

acetaldehydu pohybují mezi hodnotami 0,00039 až 0,00329 µg/m
3
. 

Imisní limit pro acetaldehyd není v příloze č. 1 k zákonu stanoven, hodnoty příspěvků 

imisních koncentrací acetaldehydu vypočtené v rozptylové studii není tedy možné 

porovnat s imisním limitem.  

Acetaldehyd není uveden mezi látkami, pro které jsou vydané referenční koncentrace SZÚ 

Praha podle § 27 odst. 6 písm. b) zákona. Vypočtené hodnoty příspěvků průměrných 

ročních imisních koncentrací acetaldehydu budou použity pro hodnocení vlivů na veřejné 

zdraví v rámci dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Měření imisních koncentrací acetaldehydu se v České republice neprovádí (v rámci ISKO 

jsou sledovány pouze vybrané těkavé organické látky, mezi něž acetaldehyd nepatří).  

1: 15 000 
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Obrázek č. 19: Příspěvky k maximálním denním imisním koncentracím acetaldehydu 

µg/m
3
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvyšší příspěvky maximálních denních imisních koncentrací acetaldehydu v síti 

referenčních bodů byly vypočteny v bezprostřední blízkosti bodových zdrojů emisí, kde 

dosahují hodnoty 0,4 µg/m
3
.  

V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky maximálních 

denních imisních koncentrací acetaldehydu od 0 do 0,2 µg/m
3
.  

Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky maximálních denních imisních 

koncentrací acetaldehydu pohybují mezi hodnotami 0,039 až 0,32 µg/m
3
. 

Imisní limit pro acetaldehyd není v příloze č. 1 k zákonu stanoven, hodnoty příspěvků 

imisních koncentrací acetaldehydu vypočtené v rozptylové studii není tedy možné 

porovnat s imisním limitem.  

Acetaldehyd není uveden mezi látkami, pro které jsou vydané referenční koncentrace SZÚ 

Praha podle § 27 odst. 6 písm. b) zákona. Vypočtené hodnoty příspěvků maximálních 

denních imisních koncentrací acetaldehydu budou použity pro hodnocení vlivů na veřejné 

zdraví v rámci dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Měření imisních koncentrací acetaldehydu se v České republice neprovádí (v rámci ISKO 

jsou sledovány pouze vybrané těkavé organické látky, mezi něž acetaldehyd nepatří).  

1: 15 000 
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Obrázek č. 20: Příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím 

acetaldehydu µg/m
3
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvyšší příspěvky maximálních hodinových imisních koncentrací acetaldehydu v síti 

referenčních bodů byly vypočteny v bezprostřední blízkosti bodových zdrojů emisí, kde 

dosahují hodnoty 0,5 µg/m
3
.  

V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky maximálních 

hodinových imisních koncentrací acetaldehydu od 0 do 0,3 µg/m
3
.  

Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky maximálních hodinových imisních 

koncentrací acetaldehydu pohybují mezi hodnotami 0,044 až 0,369 µg/m
3
. 

Imisní limit pro acetaldehyd není v příloze č. 1 k zákonu stanoven, hodnoty příspěvků 

imisních koncentrací acetaldehydu vypočtené v rozptylové studii není tedy možné 

porovnat s imisním limitem. Acetaldehyd není uveden mezi látkami, pro které jsou vydané 

referenční koncentrace SZÚ Praha podle § 27 odst. 6 písm. b) zákona. 

Čichový práh pro acetaldehyd je dle poskytnutých údajů (rešerše čichových prahů 

vybraných znečišťujících látek) uváděn v rozmezí hodnot 0,2 – 4 140 µg/m
3
, v rozptylové 

studii byla pro orientační porovnání použita nejnižší uvedená hodnota 0,2 µg/m
3
. Tato 

hodnota je překročena ve výpočtovém bodě č. 1 (rodinný dům, č.p. 204, Tylova ulice), 

v ostatních výpočtových bodech jsou příspěvky maximálních hodinových imisních 

koncentrací acetaldehydu nižší než 0,2 µg/m
3
. 

1: 15 000 
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Obrázek č. 21: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím acetonu 

µg/m
3
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací acetonu v síti referenčních 

bodů byly vypočteny v bezprostřední blízkosti bodových zdrojů emisí, kde dosahují 

hodnoty 0,003 µg/m
3
.  

V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných 

ročních imisních koncentrací acetonu od 0 do 0,002 µg/m
3
.  

Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací 

acetonu pohybují mezi hodnotami 0,00017 až 0,00145 µg/m
3
. 

Imisní limit pro aceton není v příloze č. 1 k zákonu stanoven. Referenční koncentrace SZÚ 

Praha podle § 27 odst. 6 písm. b) zákona pro aceton činí 370 µg/m
3
 (roční hodnota). 

Stanovená hodnota referenční koncentrace pro aceton není ve vybraných výpočtových 

bodech překračována. 

Měření imisních koncentrací acetonu se v České republice neprovádí (v rámci ISKO jsou 

sledovány pouze vybrané těkavé organické látky, mezi něž aceton nepatří).  
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Obrázek č. 22: Příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím acetonu 

µg/m
3
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvyšší příspěvky maximálních hodinových imisních koncentrací acetonu v síti 

referenčních bodů byly vypočteny v bezprostřední blízkosti bodových zdrojů emisí, kde 

dosahují hodnoty 0,2 µg/m
3
.  

V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky maximálních 

hodinových imisních koncentrací acetonu od 0 do 0,15 µg/m
3
.  

Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky maximálních hodinových imisních 

koncentrací acetonu pohybují mezi hodnotami 0,019 až 0,163 µg/m
3
. 

Hodinový imisní limit pro aceton není v příloze č. 1 k zákonu a mezi hodnotami referenční 

koncentrace SZÚ Praha podle § 27 odst. 6 písm. b) zákona stanoven, hodnoty příspěvků 

imisních koncentrací acetonu vypočtené v rozptylové studii není tedy možné porovnat 

s imisním limitem. 

Čichový práh pro aceton je dle poskytnutých údajů (rešerše čichových prahů vybraných 

znečišťujících látek) uváděn v rozmezí hodnot 47,47 
 
– 1 613,86 mg/m

3
, v rozptylové 

studii byla pro orientační porovnání použita nejnižší uvedená hodnota, tj. 47 470 µg/m
3
. 

Ve všech výpočtových bodech jsou příspěvky maximálních hodinových imisních 

koncentrací acetonu několikanásobně nižší, než je nejnižší hodnota čichového prahu. 
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Obrázek č. 23: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím butylacetátu 

µg/m
3
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací butylacetátu v síti 

referenčních bodů byly vypočteny v bezprostřední blízkosti bodových zdrojů emisí, kde 

dosahují hodnoty 0,0015 µg/m
3
.  

V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných 

ročních imisních koncentrací butylacetátu od 0 do 0,001 µg/m
3
.  

Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací 

butylacetátu pohybují mezi hodnotami 0,00009 až 0,00074 µg/m
3
. 

Imisní limit pro butylacetát není v příloze č. 1 k zákonu stanoven, hodnoty příspěvků 

imisních koncentrací butylacetátu vypočtené v rozptylové studii není tedy možné porovnat 

s imisním limitem.  

Butylacetát není uveden mezi látkami, pro které jsou vydané referenční koncentrace SZÚ 

Praha podle § 27 odst. 6 písm. b) zákona. Vypočtené hodnoty příspěvků průměrných 

ročních imisních koncentrací butylacetátu budou použity pro hodnocení vlivů na veřejné 

zdraví v rámci dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Měření imisních koncentrací butylacetátu se v České republice neprovádí (v rámci ISKO 

jsou sledovány pouze vybrané těkavé organické látky, mezi něž butylacetát nepatří).  
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Obrázek č. 24: Příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím 

butylacetátu µg/m
3
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvyšší příspěvky maximálních hodinových imisních koncentrací butylacetátu v síti 

referenčních bodů byly vypočteny v bezprostřední blízkosti bodových zdrojů emisí, kde 

dosahují hodnoty 0,1 µg/m
3
.  

V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky maximálních 

hodinových imisních koncentrací butylacetátu od 0 do 0,1 µg/m
3
.  

Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky maximálních hodinových imisních 

koncentrací butylacetátu pohybují mezi hodnotami 0,009 až 0,083 µg/m
3
.  

Imisní limit pro butylacetát není v příloze č. 1 k zákonu stanoven, hodnoty příspěvků 

imisních koncentrací butylacetátu vypočtené v rozptylové studii není tedy možné porovnat 

s imisním limitem. Butylacetát není uveden mezi látkami, pro které jsou vydané referenční 

koncentrace SZÚ Praha podle § 27 odst. 6 písm. b) zákona.  

Čichový práh pro butylacetát je dle poskytnutých údajů (rešerše čichových prahů 

vybraných znečišťujících látek) uváděn v rozmezí hodnot 0,009 - 94,666 mg/m
3
,  

v rozptylové studii byla pro orientační porovnání použita nejnižší uvedená hodnota, tj.  

9 µg/m
3
.  

Ve všech výpočtových bodech jsou příspěvky maximálních hodinových imisních 

koncentrací butylacetátu několikanásobně nižší, než je nejnižší hodnota čichového prahu. 
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Obrázek č. 25: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím ethylacetátu 

µg/m
3
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací ethylacetátu v síti 

referenčních bodů byly vypočteny v bezprostřední blízkosti bodových zdrojů emisí, kde 

dosahují hodnoty 0,02 µg/m
3
.  

V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných 

ročních imisních koncentrací ethylacetátu od 0 do 0,01 µg/m
3
.  

Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací 

ethylacetátu pohybují mezi hodnotami 0,0009 až 0,0081 µg/m
3
. 

Imisní limit pro ethylacetát není v příloze č. 1 k zákonu stanoven, hodnoty příspěvků 

imisních koncentrací ethylacetátu vypočtené v rozptylové studii není tedy možné porovnat 

s imisním limitem.  

Ethylacetát není uveden mezi látkami, pro které jsou vydané referenční koncentrace SZÚ 

Praha podle § 27 odst. 6 písm. b) zákona. Vypočtené hodnoty příspěvků průměrných 

ročních imisních koncentrací ethylacetátu budou použity pro hodnocení vlivů na veřejné 

zdraví v rámci dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Měření imisních koncentrací ethylacetátu se v České republice neprovádí (v rámci ISKO 

jsou sledovány pouze vybrané těkavé organické látky, mezi něž ethylacetát nepatří).  
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Obrázek č. 26: Příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím 

ethylacetátu µg/m
3
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvyšší příspěvky maximálních hodinových imisních koncentrací ethylacetátu v síti 

referenčních bodů byly vypočteny v bezprostřední blízkosti bodových zdrojů emisí, kde 

dosahují hodnoty 1,5 µg/m
3
.  

V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky maximálních 

hodinových imisních koncentrací ethylacetátu od 0 do 1 µg/m
3
.  

Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky maximálních hodinových imisních 

koncentrací ethylacetátu pohybují mezi hodnotami 0,097 až 0,914 µg/m
3
.  

Imisní limit pro ethylacetát není v příloze č. 1 k zákonu stanoven, hodnoty příspěvků 

imisních koncentrací ethylacetátu vypočtené v rozptylové studii není tedy možné porovnat 

s imisním limitem. Ethylacetát není uveden mezi látkami, pro které jsou vydané referenční 

koncentrace SZÚ Praha podle § 27 odst. 6 písm. b) zákona.  

Čichový práh pro ethylacetát je dle poskytnutých údajů (rešerše čichových prahů 

vybraných znečišťujících látek) uváděn v rozmezí hodnot 0,0196 - 665  mg/m
3
,  

v rozptylové studii byla pro orientační porovnání použita nejnižší uvedená hodnota, tj.  

19,6 µg/m
3
.  

Ve všech výpočtových bodech jsou příspěvky maximálních hodinových imisních 

koncentrací ethylacetátu několikanásobně nižší, než je nejnižší hodnota čichového prahu. 
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Obrázek č. 27: Příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím 

formaldehydu µg/m
3
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvyšší příspěvky maximálních hodinových imisních koncentrací formaldehydu v síti 

referenčních bodů byly vypočteny v bezprostřední blízkosti bodových zdrojů emisí, kde 

dosahují hodnoty 0,3 µg/m
3
.  

V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky maximálních 

hodinových imisních koncentrací formaldehydu od 0 do 0,2 µg/m
3
.  

Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky maximálních hodinových imisních 

koncentrací formaldehydu pohybují mezi hodnotami 0,028 až 0,233 µg/m
3
.  

Imisní limit pro formaldehyd není v příloze č. 1 k zákonu stanoven. Referenční 

koncentrace SZÚ Praha podle § 27 odst. 6 písm. b) zákona pro formaldehyd činí 60 µg/m
3
 

(hodinová hodnota). 

Čichový práh pro formaldehyd je dle poskytnutých údajů (rešerše čichových prahů 

vybraných znečišťujících látek) uváděn v rozmezí hodnot 0,06 – 73,5  mg/m
3
,  

v rozptylové studii byla pro orientační porovnání použita nejnižší uvedená hodnota, tj.  

60 µg/m
3
.  

Ve všech výpočtových bodech jsou příspěvky maximálních hodinových imisních 

koncentrací formaldehydu několikanásobně nižší, než je hodnota referenční koncentrace a 

nejnižší hodnota čichového prahu. 
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Obrázek č. 28: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím 

formaldehyduµg/m
3
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací formaldehydu v síti 

referenčních bodů byly vypočteny v bezprostřední blízkosti bodových zdrojů emisí, kde 

dosahují hodnoty 0,004 µg/m
3
.  

V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných 

ročních imisních koncentrací formaldehydu od 0 do 0,002 µg/m
3
.  

Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací 

formaldehydu pohybují mezi hodnotami 0,00025 až 0,00208 µg/m
3
. 

Roční imisní limit pro formaldehyd není v příloze č. 1 k zákonu stanoven, hodnoty 

příspěvků průměrných ročních imisních koncentrací formaldehydu vypočtené v rozptylové 

studii není tedy možné porovnat s imisním limitem. Pro formaldehyd je stanovena 

referenční koncentrace SZÚ Praha podle § 27 odst. 6 písm. b) zákona pro hodinovou 

koncentraci (viz předchozí text). 

Vypočtené hodnoty příspěvků průměrných ročních imisních koncentrací formaldehydu 

budou použity pro hodnocení vlivů na veřejné zdraví v rámci dokumentace o posuzování 

vlivů na životní prostředí. 

Měření imisních koncentrací ethylacetátu se v České republice neprovádí (v rámci ISKO 

jsou sledovány pouze vybrané těkavé organické látky, mezi něž formaldehyd nepatří).  
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Obrázek č. 29: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím BaP ng/m
3
  

Imisní limit: 1 ng/m
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací BaP v síti referenčních bodů 

byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 0,002 ng/m
3
.  

V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných 

ročních imisních koncentrací BaP od 0 do 0,0002 ng/m
3
, tj. od 0 do 0,02 % z imisního 

limitu.  

Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací 

benzo(a)pyrenu pohybují od 0,00005 do 0,00020 ng/m
3
, tj. 0,005 – 0,02 % z limitu.  

V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní 

koncentraci BaP okolo 0,86 ng/m
3
, ve výpočtovém bodě 8 okolo 1 ng/m

3
.  

Po přičtení pozadí lze očekávat výslednou hodnotu roční imisní koncentrace BaP od 

0,86005 do 1,0002 ng/m
3
.  

Roční imisní limit pro benzo(a)pyren není v posuzované lokalitě v současné době 

překročen, ve výpočtovém bodě 8 je hodnota pětiletého průměru imisní koncentrace BaP 

za roky 2010 – 2014 rovna 1,0 ng/m
3
, v ostatních výpočtových bodech činí 0,86 ng/m

3
. 

Vypočtené příspěvky lze vzhledem ke stanovenému imisního limitu, který činí 1 ng/m
3
  

a hodnotě pozaďové roční imisní koncentrace BaP označit za zcela zanedbatelné.  
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Obrázek č. 30: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím benzenu 

µg/m
3
  

Imisní limit: 5 µg/m
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací benzenu v síti referenčních 

bodů byly vypočteny v rámci posuzovaného areálu, kde dosahují hodnoty 0,005 µg/m
3
.  

V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných 

ročních imisních koncentrací benzenu od 0 do 0,0005 g/m
3
. 

Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací 

benzenu pohybují od 0,00013 až 0,00056 µg/m
3
, tj. 0,003 až 0,011 % ze stanoveného 

imisního limitu (5 µg/m
3
).  

V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní 

koncentraci benzenu okolo 1,3 µg/m
3
. Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční imisní 

koncentrace benzenu pohybuje od 1,30013 do 1,30056 µg/m
3
.  

Vypočtené příspěvky lze vzhledem ke stanovenému imisního limitu, který činí 5 µg/m
3
  

a hodnotě pozaďové roční imisní koncentrace benzenu označit za zcela zanedbatelné.  

Roční imisní limit pro benzen není v posuzované lokalitě v současné době překročen a 

nebude překračován ani v důsledku provozu posuzovaného záměru.  
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Obrázek č. 31: Izolinie příspěvků maximálních osmihodinových imisních koncentrací 

CO [µg/m
3
]  

Imisní limit pro CO (maximální denní osmihodinový průměr): 10 000 µg/m
3
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvyšší příspěvky maximálních osmihodinových imisních koncentrací CO v síti 

referenčních bodů, ve výšce 1,5 m nad terénem (přibližná výška dýchací zóny člověka), 

byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 20 µg/m
3
.  

V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny maximálních 

osmihodinových imisních koncentrací CO od 0 do 7 µg/m
3
. 

Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky maximálních osmihodinových imisních 

koncentrací CO pohybují mezi hodnotami 2,90 až 8,99 µg/m
3
. 

Hodnoty pozaďových maximálních krátkodobých imisních koncentrací vyjadřují imisní 

situaci za nejméně příznivých klimatických podmínek a nelze je jednoduše sčítat  

s hodnotami maximálních příspěvků imisních koncentrací CO vypočtených v rozptylové 

studii.  

Na základě dostupných informací a vzhledem k vypočteným hodnotám maximálních 

osmihodinových imisních koncentrací CO lze předpokládat, že imisní limit pro CO nebude 

po realizaci posuzovaného záměru překračován. 
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Obrázek č. 32: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím NO2 µg/m
3
  

Imisní limit: 40 µg/m
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací NO2 v síti referenčních bodů 

byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 0,04 µg/m
3
.  

V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných 

ročních imisních koncentrací NO2 od 0 do 0,005 µg/m
3
, tj. do 0,01 % ze stanoveného 

imisního limitu (40 µg/m
3
). 

Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací 

NO2 pohybují mezi hodnotami 0,0010 až 0,0055 µg/m
3
, tj. 0,0025 až 0,014 % ze 

stanoveného imisního limitu (40 µg/m
3
). 

V zájmové oblasti lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní koncentraci NO2  

okolo 13,9 µg/m
3
, ve výpočtovém bodě 8 okolo 16 µg/m

3
. 

Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční imisní koncentrace NO2 pohybuje v rozmezí 

hodnot 13,901 – 16,0051 µg/m
3
.  

Vypočtené příspěvky lze vzhledem ke stanovenému imisního limitu, který činí 40 µg/m
3
  

a hodnotě pozaďové roční imisní koncentrace NO2 označit za zcela zanedbatelné.  

Roční imisní limit pro NO2 není v posuzované lokalitě v současné době překročen  

a nebude překračován ani v důsledku provozu posuzovaného záměru. 
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Obrázek č. 33: Příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím NO2 

µg/m
3
 

Imisní limit: 200 µg/m
3
 (maximální povolený počet překročení: 18krát za rok)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvyšší příspěvky maximálních hodinových imisních koncentrací NO2 v síti referenčních 

bodů byly vypočteny v rámci plošných zdrojů emisí, kde dosahují hodnoty 2 µg/m
3
.  

V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky maximálních 

hodinových imisních koncentrací NO2 od 0 do 0,6 µg/m
3
. 

Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky maximálních hodinových imisních NO2 

koncentrací pohybují mezi hodnotami 0,296 až 1,038 µg/m
3
.  

Hodnoty pozaďových maximálních krátkodobých imisních koncentrací vyjadřují imisní 

situaci za nejméně příznivých klimatických podmínek a nelze je jednoduše sčítat  

s hodnotami max. příspěvků imisních koncentrací NO2 vypočtených v rozptylové studii.  

Na základě hodnot hodinových imisních koncentrací NO2 naměřených na stanici Svratouch 

(viz výše v textu) lze předpokládat, že hodinový imisní limit pro NO2 není v posuzované 

lokalitě v současné době překročen a nebude překračován ani v důsledku provozu 

posuzovaného záměru. 
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Obrázek č. 34: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím částic PM10 

µg/m
3
  

Imisní limit: 40 µg/m
3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací PM10 v síti referenčních 

bodů byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 0,1 µg/m
3
. V obytné 

zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných ročních 

imisních koncentrací PM10 od 0 do 0,02 µg/m
3
, tj. do 0,05 % z imisního limitu. 

Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací 

částic PM10 pohybují mezi hodnotami 0,0049 až 0,0228 µg/m
3
, tj. 0,012 – 0,057 % ze 

stanoveného imisního limitu (40 µg/m
3
).  

K vypočteným hodnotám příspěvků imisních koncentrací částic PM10 je nutno 

poznamenat, že do výpočtu byla zahrnuta také resuspenze, která se z podstatné části podílí 

na vypočtených hodnotách.  

V oblasti hodnocené rozptylovou studií lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní 

koncentraci PM10 okolo 23,4 µg/m
3
, ve výpočtovém bodě 8 okolo 25 µg/m

3
. Po přičtení 

pozadí se výsledná hodnota roční imisní koncentrace PM10 pohybuje v rozmezí hodnot 

23,4049– 25,0141 µg/m
3
.  

Roční imisní limit pro PM10 není v posuzované lokalitě v současné době překročen a 

nebude překračován ani v důsledku provozu posuzovaného záměru. 
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Obrázek č. 35: Příspěvky k maximálním denním imisním koncentracím částic PM10 

µg/m
3
  

Imisní limit: 50 µg/m
3
 (maximální povolený počet překročení: 35krát za rok) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvyšší hodnoty příspěvků k maximálním denním imisním koncentracím PM10 byly 

vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 1 µg/m
3
. V obytné zástavbě, ve 

výšce 1,5 m nad terénem se příspěvky k maximálním denním imisním koncentracím PM10 

pohybují od 0 do 0,4 µg/m
3
. Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky k max. 

denním imisním koncentracím pohybují mezi hodnotami 0,178 až 0,518 µg/m
3
.  

K vypočteným hodnotám příspěvků imisních koncentrací částic PM10 je nutno 

poznamenat, že do výpočtu byla zahrnuta také resuspenze, která se z podstatné části podílí 

na vypočtených hodnotách.  

V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou 36.nejvyšší hodnotu  

24-hodinové imisní koncentrace částic PM10 okolo 41 µg/m
3
, ve výpočtovém bodě 8 okolo 

43,4 µg/m
3
. Hodnoty pozaďových 36.nejvyšších imisních koncentrací nelze přičíst 

k hodnotám příspěvků maximálních denních imisních koncentrací částic PM10 vypočtených 

v rozptylové studii.  

Denní imisní limit pro PM10 není v posuzované oblasti v současné době překročen a na 

základě vypočtených hodnot lze předpokládat, že nebude překračován ani v důsledku 

provozu posuzovaného záměru. 
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Obrázek č. 36: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím částic PM2.5 

µg/m
3
  

Imisní limit: 25 µg/m
3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací PM2.5 v síti referenčních 

bodů byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 0,08 µg/m
3
. V obytné 

zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných ročních 

imisních koncentrací částic PM2.5 od 0 do 0,006 µg/m
3
, tj. do 0,024 % ze stanoveného 

imisního limitu (25 µg/m
3
). Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných 

ročních imisních koncentrací PM2.5 pohybují mezi hodnotami 0,0019 až 0,0078 µg/m
3
, tj. 

0,008 až 0,03 % z imisního limitu.  

K vypočteným hodnotám příspěvků imisních koncentrací částic PM2.5 je nutno 

poznamenat, že do výpočtu byla zahrnuta také resuspenze, která se z podstatné části podílí 

na vypočtených hodnotách.  

V oblasti hodnocené rozptylovou studií lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní 

koncentraci PM2.5 okolo 18,5 µg/m
3
, ve výpočtovém bodě 8 okolo 19,7 µg/m

3
. Po přičtení 

pozadí se výsledná hodnota roční imisní koncentrace PM2.5 pohybuje v rozmezí hodnot 

18,5019 – 19,7073 µg/m
3
.  

Roční imisní limit pro PM2.5 není v posuzované lokalitě v současné době překročen a 

nebude překračován ani v důsledku provozu posuzovaného záměru. 

1: 15 000 
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Nejistoty 

Každá rozptylová studie je do určité míry zatížena nejistotami, které vyplývají z použitých 

dat a postupů. Tyto nejistoty je potřeba mít na vědomí při dalším používání výsledků 

rozptylové studie.  

Veškeré vypočtené příspěvky se týkají pouze zdrojů zahrnutých do výpočtu.  

Příspěvky hodinových imisních koncentrací jednotlivých těkavých organických látek a 

NO2, osmihodinových imisních koncentrací CO a denních imisních koncentrací 

acetaldehydu a částic PM10 byly ve všech referenčních a výpočtových bodech vypočteny 

pro všechny možné kombinace tříd stability a rychlosti větru.  

Z těchto hodnot pak bylo vybráno hodinové, osmihodinové a denní maximum, které je 

prezentováno v tabulkové a grafické podobě.  

Je důležité uvědomit si, že modelové hodnoty představují stav, které by mohl v atmosféře 

nastat za souběhu nejméně příznivých podmínek (nejméně příznivá třída stability trvající 

beze změn alespoň jednu hodinu (nebo celý den), vítr o nejméně příznivé rychlosti a 

vanoucí přímo na výpočtový bod). Ve všech výpočtových bodech jsou tato maxima 

dosahována při špatných rozptylových podmínkách za silných inverzí (třída stability I) a 

slabého větru (třídní rychlost větru 1,7 m/s).  

Vypočtené hodnoty krátkodobých maxim jsou pouze teoretické, můžou, ale také nemusí 

v průběhu roku nastat a nelze je sčítat s pozaďovými hodnotami krátkodobých maxim. 

Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím již respektují četnost výskytu tříd 

stability, směrů a rychlostí větru (viz větrná růžice) a také roční využití zdrojů. 

Pro výpočet rozptylové studie byly použity naměřené hodnoty emisí těkavých organických 

látek a další údaje (teplota a odváděné množství vzdušiny) převzaté z protokolu 

z autorizovaného měření emisí provedeného dne 13.1.2016 (protokol č. 129/1A/2016, 

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim).  

Výsledky autorizovaného meření jsou podrobně prezentovány výše v textu. V rámci 

rozptylové studie nebyly uvažovány znečišťující látky, které byly pod mezí stanovitelnosti. 

Problematika pachových látek není v této rozptylové studii hodnocena (bylo provedeno 

pouze orientační porovnání s čichovými prahy), vypočtené hodnoty imisních příspěvků 

jednotlivých znečišťujících látek, pro které nejsou stanoveny imisní limity, budou použity 

pro studii posouzení vlivů na veřejné zdraví (zpracovatel: RNDr. Irena Dvořáková), která 

bude součástí přílohové části dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Výpočet příspěvků pachových látek v nejbližší obytné zástavbě bude řešen v samostatné 

studii (zpracovatel: ing. Petra Auterská), která bude součástí přílohové části dokumentace 

o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Pro výpočet emisí BaP, benzenu, CO, NO2, PM10 a PM2.5 byly použity poskytnuté údaje o 

dopravě vyvolané provozem posuzovaného záměru (2 HDV/den a 6 OV/den) a program 

MEFA 2013. Množství prachu zvířeného ze zpevněných komunikací bylo stanoveno dle 

US EPA „AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Section 13.2.1. Paved 

Roads“, 

Ke stanovení nadmořské výšky výpočtových a referenčních bodů a také uvažovaných 

bodových, plošných a liniových zdrojů byl použit výškopis České republiky, který 

vzhledem ke svému kroku (po 50 m) nemusí přesně vystihnout všechny terénní nerovnosti, 

což se může projevit při grafickém zpracování vypočtených příspěvků imisních 

koncentrací. 
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5. Kompenzační opatření 

Dle zákona, § 11, odst. 5 platí: 

(5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2  

k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b) 

došlo v oblasti jejich vlivu na úroveň znečištění k překročení některého z imisních limitů  

s dobou průměrování 1 kalendářní rok uvedeného v bodech 1 a 3 přílohy č. 1 k tomuto 

zákonu nebo je jeho hodnota v této oblasti již překročena, lze vydat souhlasné závazné 

stanovisko podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm. b) pouze při současném 

uložení opatření zajišťujících alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro danou 

znečišťující látku (dále jen „kompenzační opatření“).  

Kompenzační opatření se u stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 pro 

danou znečišťující látku neuloží, pokud pro ni zdroj nemá stanoven specifický emisní limit 

v prováděcím právním předpisu.  

Kompenzační opatření se dále neukládají u stacionárního zdroje, jehož příspěvek vybrané 

znečišťující látky k úrovni znečištění nedosahuje hodnoty stanovené prováděcím právním 

předpisem. 

Posuzovaná technologie je dle poskytnutých podkladů zařazena jako stacionární zdroj 

znečišťování ovzduší vyjmenovaný v příloze č. 2 k zákonu, kód 6.5. (Výroba a zpracování 

ostatních syntetických polymerů a výroba kompozitů, s výjimkou kompozitů jinde 

neuvedených).  

Pro tyto zdroje nejsou vyžadována kompenzační opatření, není označen sloupec B. 

 

6. Závěrečné hodnocení 

Rozptylová studie byla vypracována jako podklad pro dokumentaci o hodnocení vlivu 

stavby na životní prostředí pro záměr „Změna využívání stavby: výrobní hala pletárny na 

výrobu bublinkové fólie z granulátu“. 

Pro výpočet rozptylové studie byly použity naměřené hodnoty emisí znečišťujících látek 

převzaté z protokolu z autorizovaného měření emisí provedeného dne 13.1.2016 (protokol 

č. 129/1A/2016, BIOANALYTIKA CZ, s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim). Výpočty 

rozptylové studie byly provedeny pro následující škodliviny emitované provozem 

předkládaného záměru: acetaldehyd, aceton, ethylacetát, formaldehyd a butylacetát. 

V rozptylové studii byly dále hodnoceny emise znečišťujících látek z automobilové 

dopravy vyvolané provozem posuzovaného záměru: BaP, benzen, CO, NO2, PM10 a PM2.5. 

Imisní limity pro BaP, benzen, CO, NO2, PM10, PM2.5 nejsou v předmětné lokalitě 

v současné době překračovány a nebudou překročeny ani v důsledku realizace záměru, 

s výjimkou ročního imisního limitu pro BaP. Ke stanovení pozaďové imisní koncentrace 

BaP byly použity pětileté průměry převzaté z aktuálních map úrovní znečištění 

konstruovaných v síti 1 x 1 km z internetových stránek Českého hydrometeorologického 

ústavu. Ve výpočtovém bodě 8 je hodnota pětiletého průměru imisní koncentrace BaP za 

roky 2010 – 2014 rovna 1,0 ng/m
3
, v ostatních výpočtových bodech činí 0,86 ng/m

3
. 

Stanovená hodnota imisního limitu pro BaP je 1 ng/m
3
. 

V případě BaP je třeba vzít v úvahu, že odhad polí ročních imisních koncentrací BaP je, 

vzhledem k nedostatečné hustotě měření, ve srovnání s ostatními znečišťujícími látkami 
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zatížen největší nejistotou. Monitorování imisních koncentrací BaP se v Pardubickém kraji 

provádí pouze na jedné měřící stanici: Pardubice-Dukla.  

Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím BaP vyvolané provozem záměru se 

ve vybraných výpočtových bodech prezentujících nejbližší obytné objekty pohybují od  

0,00005 do 0,00020 ng/m
3
, tj. 0,005 – 0,02 % z limitu. Vypočtené příspěvky lze vzhledem 

ke stanovenému imisního limitu a hodnotě pozaďové roční imisní koncentrace BaP označit 

za zcela zanedbatelné.  

Imisní limity pro vybrané těkavé organické látky nejsou v příloze č. 1 k zákonu stanoveny. 

K dispozici jsou referenční koncentrace pro některé další škodliviny v ovzduší, vydané 

SZÚ Praha podle § 27 odst. 6 písm. b) zákona: 

 pro aceton je stanovena hodnota roční referenčních koncentrace: 370 µg/m
3
 

 pro formaldehyd je stanovena následující hodnota hodinové referenčních 

koncentrace: 60 µg/m
3
 

Na základě vypočtených hodnot příspěvků ročních imisních koncentrací acetonu a 

maximálních hodinových imisních koncentrací formaldehydu je zřejmé, že stanovené 

hodnoty referenční koncentrace pro aceton a formaldehyd nebudou v důsledku provozu 

posuzovaného záměru v předmětné oblasti překračovány. 

Acetaldehyd, butylacetát a ethylacetát nejsou uvedeny mezi látkami, pro které jsou vydané 

referenční koncentrace SZÚ Praha podle § 27 odst. 6 písm. b) zákona. 

Vypočtené hodnoty příspěvků průměrných ročních imisních koncentrací acetaldehydu, 

butylacetátu a ethylacetátu a maximálních denních  imisních koncentrací acetaldehydu, 

budou použity pro hodnocení vlivů na veřejné zdraví v rámci dokumentace o posuzování 

vlivů na životní prostředí. 

Posuzovaná technologie je dle poskytnutých podkladů zařazena jako stacionární zdroj 

znečišťování ovzduší vyjmenovaný v příloze č. 2 k zákonu, kód 6.5. (Výroba a zpracování 

ostatních syntetických polymerů a výroba kompozitů, s výjimkou kompozitů jinde 

neuvedených). 

Projektovaná kapacita předkládaného záměru je 800 t/rok.  

Ve vyhlášce č. 415/2012 Sb., v platném znění, v příloze č. 8, v bodě 5.1.4. (Výroba a 

zpracování ostatních syntetických polymerů a výroba kompozitů, s výjimkou kompozitů 

vyjmenovaných jinde neuvedených) je uvedena technická podmínka provozu platná pro 

provozy s celkovou projektovanou kapacitou zpracovávané suroviny vyšší než 100 t/rok 

nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel vyšší než 0,6 t za rok 

nebo větší: Za účelem předcházení emisím znečišťujících látek obtěžujících zápachem 

využívat opatření ke snižování emisí. 

Zpracovateli rozptylové studie byl poskytnut protokol o technickém měření č. 01-16 

z měření koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií (ODOUR, s.r.o.,  

Dr. Janského 953, 252 28 Černošice, datum měření: 13.1.2016). Naměřené koncentrace 

pachových látek převzaté z protokolu č. 01-16 jsou uvedeny výše v textu. Výsledky měření 

koncentrace pachových látek budou použity pro výpočet příspěvků pachových látek 

v nejbližší obytné zástavbě v samostatné studii (zpracovatel: ing. Petra Auterská), která 

bude součástí přílohové části dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Problematika pachových látek není tedy v této rozptylové studii hodnocena, bylo 

provedeno pouze orientační porovnání s čichovými prahy (viz výše v textu). 
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7. Seznam použitých podkladů 

Podklady předané zadavatelem rozptylové studie: 

 Rozptylová studie pro záměr „Změna využívání stavby: výrobní hala pletárny na 

výrobu bublinkové fólie z granulátu“ , kterou v srpnu 2015 vypracoval Ing. Leoš 

Slabý. 

 Protokol z autorizovaného měření emisí posuzované technologie provedeného dne 

13.1.2016 (protokol č. 129/1A/2016, BIOANALYTIKA CZ, s.r.o., Píšťovy 820, 

537 01 Chrudim). 

 Protokol o technickém měření č. 01-16 z měření koncentrace pachových látek 

dynamickou olfaktometrií (ODOUR, s.r.o., Dr. Janského 953, 252 28 Černošice, 

datum měření: 13.1.2016) 

 Fotodokumentace výduchů z technologie, umístění výduchů, výška a průměr ústí 

výduch (zpracovatel: Dr. Ing. Jiří Marek). 

 Větrná růžice pro posuzovanou lokalitu (ČHMÚ). 

 Rešerše čichových prahů vybraných znečišťujících látek, kterou dne 4.3.2016 

vypracoval Dr. Ing. Jiří Marek. 

Podklady zpracovatele rozptylové studie: 

 Mapové podklady. 

 www.chmi.cz: Údaje z informačního systému kvality ovzduší (ISKO). 

 Legislativa a literatura (viz níže). 

Legislativa a literatura 

 Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění. 

 Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování  

a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. 

 Věstník MŽP, ročník XIII, srpen 2013, částka 8:  

Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 

1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím 

zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 

(www.mzp.cz/cz/emisni_faktory). 

Metodický pokyn MŽP odbor ochrany ovzduší pro vypracování rozptylových studií 

podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.  

http://www.chmi.cz/
http://www.mzp.cz/cz/emisni_faktory
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2 Úvod 

2.1  Předmět studie  

Záměrem objednavatele nalezení problematických zdrojů emisí zápachu v souvislosti s emisemi VOC.  

Předmětem této studie je posouzení emisí pachových látek vznikajících v průběhu procesu a jejich vliv 

na imise pachových látek v okolí závodu.  

Studie má tři části. Teoretickou, která vysvětluje vnímání a specifika pachových látek rozdílná od 

běžně známých chemicko-fyzikálních vlastností chemických reziduí, Popisnou – popisující hodnocenou 

technologii a děje v ní probíhající a Hodnotící – která vychází ze získaných informací a diskutuje danou 

problematiku včetně závěrů ze zjištěných skutečností. 

2.2  Vztah k dalším právním předpisům  

Studie posuzuje zdroj v  souvislosti s principy zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a 

souvisejících předpisů. 

2.3  Podklady odborného posudku  

Pro zpracování studie byly získány následující podklady: 

 Akreditované měření pachových látek, protokol. č. 01-16 a protokolu č. 129/1A/2016 

 Zákres do katastrální mapy  

 Odborné podklady zpracovatele 

 Literární rešerše (seznam článků kap. 10) 

2.4  Identif ikace zdroje 

Zdroj: spol. JASOBAL s.r.o., CHRAST  -Výroba bublinkové fólie z granulátu.  

Kapacita výroby:   do 800 t/ ročně.  

Kategorie:   6.5. Výroba a zpracování ostatních syntetických polymerů a výroba kompozitů,  

   s výjimkou kompozitů vyjmenovaných jinde 

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-201-2012-sb-o-ochrane-ovzdusi. Příloha č. 2 

k zákonu č. 201/2012 Sb.  
Umístění:              kraj:   Pardubický, okres Chrudim, obec Chrast 

katastrální území:  ul. Tylova č.p. 204, Chrast                                                                                                     

parcelní čísla:   na pozemku parc. č.st. 930, 619 a č. 1195, k.ú. Chrast  

z toho st.p. 930 - zastavěná plocha nádvoří st.p. 619 - zastavěná plocha nádvoří, 

195–ostatní plocha, č. kat. 1195. 
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3 Teoretická část  

3.1  Základní definice a pojmy  

Nové poznatky v této oblasti ukazují, že pachy a vůně mají nejsilnější účinky ze všech smyslových 

vjemů, a že působí bezprostředně na psychický stav. Žádná jiná smyslová funkce není tak silně spojena 

s informacemi uloženými v podvědomí jako čich. Následující vysvětlení pojmů je důležité k pochopení 

principu a úskalí měření pachů. 

Pach je organoleptická (smyslová) vlastnost, která je vnímána čichovým orgánem po vdechnutí určitého 

objemu látky 
1
. 

Pach může ve vysokých koncentracích vyvolávat až zdravotní potíže, jako zvracení, nevolnosti, bolesti 

hlavy apod. Známé jsou provozy lakoven, potravinářské výroby a některé specifické chemické výroby, 

kdy i nízké koncentrace zapáchajících látek mohou vyvolat subjektivní zdravotní potíže. To je důvod, 

proč se pachem zabývá nejen legislativa Evropské unie, USA, Kanady i Austrálie a proč byly vytvořeny 

metodiky na sledování pachového zatížení. Při dlouhých expozicích obtěžujícího zápachu může 

následně docházet k žaludečním problémům, jako je nechutenství, zvracení apod. Existuje hypotéza, že 

intenzivní, nebo dlouhodobě obtěžující pach ovlivňuje náladu, emoce, výběr partnera, imunitní systém a 

endokrinní systém, v extrémním případě i druhotně může poškodit kardiovaskulární systém v důsledku 

psychického vypětí a stresu. Obtěžování obyvatelstva pachem patří k nejběžnějším stížnostem obyvatel 

na znečišťování životního prostředí nejen v ČR, ale ve většině vyspělých států. Světová zdravotní 

organizace definuje zdraví nejen jako pouze zdraví fyzické, ale i jako psychickou pohodu a zdraví 

duševní. 

Pachová látka je látka, která stimuluje lidský čichový systém tak, že je vnímán pach. 

Čich, vývojově nejstarší smysl, přítomný v různé formě u všech živočišných skupin. Zprostředkuje 

chemické informace z vnějšího prostředí a výrazně ovlivňuje emoční stavy a chování individua. 

Čichové chemoreceptory rozlišují velmi nepatrné rozdíly ve struktuře pachových molekul. Citlivost k 

pachům se individuálně i mezi pohlavími značně liší. Netrénovaný člověk rozeznává asi 4 000 pachů, 

trénovaný až 10 000. 

Vyhodnocení vjemu pachu je poměrně složitý proces, přenesený signál musí být porovnán s tím, co 

již má člověk uloženo v paměti, aby byl nejen schopen říci, zda je mu vůně příjemná, ale také, co 

právě cítí nebo které ze známých vůní je to, co cítí, nejvíce podobné. 

Vnímání, odrážení reality prostřednictvím smyslových orgánů - současně se na charakteru a kvalitě 

vnímání podílejí postoje, emoce, zájmy, daná soustava hodnot, očekávání, dosavadní zkušenosti aj. 

V psychologii tvarové (Gestaltpsychologie) se předpokládá vnímání celků a tvarů ve vzájemných 

vztazích jako jednotného vjemového prožitku jedince (vhled); podstatou je vždy jeho aktivní zpracování 

jedincem. Rozlišuje se vnímání úmyslné, založené na záměrné, vědomé pozornosti, a vnímání 

neúmyslné (bezděčné). Vnímání závisí na vnějších okolnostech nebo momentálním zájmu. 

K hodnocení stížností obyvatel a skutečného zdravotního rizika je často nutno posuzovat i 

psychologické faktory a další sociálně-ekonomické okolnosti stížností a obav o zdraví. Nicméně 

pachové látky dokáží obtěžovat takovým způsobem, že mohou narušovat psychiku obyvatel a následně 

sociální vztahy.  

3.2  Vznik pachů  

Všechny látky organického i anorganického charakteru mají, alespoň za určitých podmínek, schopnost 

uvolňovat jednotlivé molekuly, případně atomy, které charakterizují jejich chemické složení. Takto 

uvolněné, tj. odpařené, případně vysublimované podíly tvoří podstatu nejrůznějších pachů, které se 

vyskytují v organické i anorganické přírodě. Kromě přírodních zdrojů pachů existují i zdroje, které 

                                                      
1
 ČSN ISO 5492 - Senzorická analýza - Slovník 

 

http://encyklopedie.diderot.cz/?id=11469&usage=0#zacatek_hesla
http://encyklopedie.diderot.cz/?id=39865&usage=0#zacatek_hesla
http://encyklopedie.diderot.cz/?id=51734&usage=0#zacatek_hesla


ODOUR, s.r.o, Dr. Janského 953, Černošice, 
www. Odour.cz 

 

 

O 5 

P
a

c
h

o
v
á

 s
tu

d
ie

 0
2

1
6

|
 2

4
.3

.2
0

1
6

 

souvisejí s činností lidí, jako jsou pachy nejrůznějších výrobních provozů, laboratoří, pachy dopravních 

prostředků a jejich provozu, zemědělské výroby a další. 

Znečištění venkovního ovzduší může vznikat z jednotlivých bodových zdrojů, které mohou ovlivňovat 

jen poměrně malou plochu. Daleko častěji je však znečištění venkovního ovzduší vyvoláno směsí 

znečišťujících látek z různých difúzních zdrojů, jako je například dopravní provoz a vytápění, 

a z bodových průmyslových zdrojů. Vedle znečištění emitovaného z místních zdrojů k celkové místní 

úrovni znečištění ovzduší přispívají i znečišťující látky přinášené ze středních a dlouhých vzdáleností. 

Jak z přírodních, tak i z člověkem vytvořených zdrojů jsou vypouštěny do ovzduší různé chemikálie. 

Jejich množství se může pohybovat od stovek do milionů tun ročně. Přírodní znečišťování ovzduší 

pochází z různých biotických a abiotických zdrojů (např. rostlin, radioaktivního rozpadu, lesních 

požárů, sopek a jiných geotermálních zdrojů, emisí z krajiny i z vodních ploch, z procesů rozkladu atp.), 

což způsobuje přirozené koncentrace pozadí, které se liší podle místních zdrojů nebo specifických 

podmínek počasí.  

Antropogenní znečištění existuje přinejmenším od té doby, kdy se lidé naučili používat ohně, ale od 

počátku industrializace rychle vzrostlo.  

Podobně jako u přírodních zdrojů pachů i u zdrojů pachů vytvořených lidskou činností za celou dlouhou 

dobu lidského bytí dochází ke vzniku specifických oblastí s určitým charakteristickým pachovým 

pozadím. Především velká koncentrace těžkého průmyslu v malých lokalitách s nevýhodnými 

rozptylovými a inversními podmínkami má za následek oblasti, které jsou známy v širokém okruhu 

svým typickým zápachem. Tento zápach je tvořen jednotlivými složkami ze všech místních výrob, které 

spolu vzájemně reagují v závislosti na koncentraci a dalších fyzikálních podmínkách, jako je sluneční 

záření, vlhko, teplota, tlak, proudění vzduchu apod. 

Kromě typického pachového pozadí lokalit jsou významné jednotlivé konkrétní zdroje pachů, které 

přímo obtěžují pachem své okolí. U těchto zdrojů je reálné omezit vznik pachů vhodným nápravným 

opatřením. V případě snížení pachového zatížení u jednotlivých zdrojů je možné omezit i pachové 

zatížení celé lokality. 

Vzrůst znečištění ovzduší v důsledku rostoucího využívání fosilních zdrojů energie, rozvoje výroby a 

použití chemikálií a výrobních procesů doprovází rostoucí uvědomění veřejnosti a rostoucí obavy ze 

škodlivých účinků na zdraví a na životní prostředí. Přestože znalost povahy, množství, fyzikálně-

chemického chování a účinků látek znečišťujících ovzduší v posledních letech značně vzrostla, je třeba 

získávat další poznatky. Určité aspekty účinků látek znečišťujících ovzduší na zdraví vyžadují další 

vyhodnocení. 

3.3  Zdroje pachů  

Původcem pachu je ZDROJ. Pro nalezení objektivního hodnocení je potřeba uvědomit si přesnost určení 

zdroje, podmínky, které povedou k emisím pachů do prostředí a imisní podmínky lokality. 

Zdrojem pachů mohou být jak jednotlivé provozy velkých průmyslových podniků, tak celé závody 

jako např. kafilérie, čistírny odpadních vod, či živočišná výroba. Významným zdrojem pachů jsou 

provozovny potravinářského průmyslu. 

V případě pachů nelze zařadit zdroje pachů do kategorií znečištění podle dosud platného zákona o 

ovzduší, neboť velké podniky mohou produkovat mnohem menší zápach než například malé 

provozovny na zpracování ryb, sušení masa, či barvení korálků. Pach z těchto firem, které většinou 

bývají umístěné v obytné zástavbě, bývá velmi intenzívní, agresivní a může až vyvolávat u občanů 

subjektivní zdravotní potíže.  

Důležitá je lokalita, kde se zdroj emitující pach do okolí vyskytuje. V lokalitě může být např. majoritní 

zdroj s velkým tokem zapáchajících emisí a několik malých lokálních zdrojů. Zápach se potom bude 

měnit se změnami koncentrací jednotlivých zdrojů, se vzdáleností od jednotlivých zdrojů, v závislosti 

na počasí, popř. na dalších faktorech. Zdroj nemusí mít tak intenzivní zápach sám o sobě, ale zápach 

se může po čase měnit rozptylem, reakcí s jinými látkami. Typickým příkladem je sirovodík, který 
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při nižších koncentracích páchne mnohem intenzivněji, než při vysokých koncentracích. I přídavek malé 

koncentrace amoniaku k těmto emisím zvýší intenzitu a dráždivost zápachu sirovodíku 

několikanásobně, přičemž nízké koncentrace čistých plynů nemusí být pachově významné. 

3.4  Měření pachů  

Historicky se vážněji zabývaly měřením pachu země, kde je převážně zemědělský průmysl, nebo velké 

ČOV (Amerika, Kanada, Austrálie, Nizozemí) od roku 1970. První praktické poznatky s měřením pachu 

byly právě z oblasti ČOV a zemědělských farem. Další rozvoj sledování pachů a nové metodiky měření 

pachu vedly ke zjištění, že ČOV jsou významným zdrojem zápachu, ať už je to kalové hospodářství, 

mechanické předčištění, nebo velké plochy aktivačních nádrží. Měřením a sledováním intenzity pachu 

ve vztahu ke zdraví obyvatel byla vyvrácena teorie, že zápach je zcela neškodný lidskému zdraví. 

Význam čichu spočívá především ve vybavování podmíněně reflexního vyměšování trávicích šťáv a v 

obranných reakcích organismu na dráždění a škodlivé látky v prostředí.  

3.5  Olfaktometrie a emise pachových látek  

Citlivost člověka k intenzitě pachu je zásadně závislá na použité látce, či směsi látek. Přesto člověk 

rozpozná čichem tak nepatrná množství voňavých nebo páchnoucích látek, které se nedají rozpoznat 

ani nejjemnější chemickou analýzou. Absolutní práh může být nižší než 1 díl pachové látky na 50 

miliard dílů vzduchu. Na čich se spoléháme méně než jiné živočišné druhy. I přesto jsme schopni 

vnímat mnoho různých pachových kvalit. Odhady se různí, některá literatura udává, že netrénovaný 

člověk rozeznává asi 4 000 pachů, trénovaný až 10 000 pachů, ale zdá se, že zdravá osoba je schopná 

rozlišovat 10 000 až 40 000 různých pachů, ženy obecně více než muži. Profesionální odborníci na 

testování voňavek, nebo míšení whisky jsou snad ještě lepší – dokáží rozlišovat až 100 000 různých 

vůní. Naše schopnost rozlišovat pachy není doprovázena bohatým slovníkem názvů, které by je 

popisovaly. Dosud neexistuje jasná shoda o tom, jak fenomenologicky popsat kvality různých pachů. 

Pokrok byl však učiněn na biologické úrovni, v poznání, jak čichová soustava kóduje kvalitu pachů. 

Vnímání člověka není lineární. Vztah mezi podnětem (drážděním) a vnímáním intenzity pachu je 

logaritmický. Přesná koncentrace pachu v jednotce odráží spíše intenzitu pachu, než koncentraci pachu. 

Určení přesné koncentrace pachu je analogické s určením přesnosti úrovně (hladiny) akustického tlaku 

v decibelech. „Hladina“ pachu může být zpřesněna porovnáním s decibely dBod a vyjádřena podobně 

jako dekadický logaritmus koncentrace pachu. Jde o specifickou charakteristiku smyslových vjemů. 

Německý psycholog Ernst Weber prováděl v roce 1834 podrobnou studii a uvedl jednu z 

nejzásadnějších nálezů v celé psychologii. Zjistil, že čím vyšší intenzitu má počáteční podnět, tím větší 

změna musí nastat, aby ji jedinec zaznamenal. Změřil velikost nejmenšího pozorovatelného rozdílu pro 

intenzitu, týkající se různých smyslů, včetně zraku a sluchu. Zjistil, že hodnota nejmenšího 

pozorovatelného rozdílu se zvyšuje s intenzitou standardního podnětu, a stanovil, že je stálým podílem 

intenzity. Brzy po té, co Weber stanovil svůj zákon, zobecnil ho německý fyzik Gustav Fechner (1860). 

Fechner určil, že nejmenší pozorovatelný rozdíl není pouze stálým podílem intenzity podnětu, ale také, 

že se jakýkoli menší pozorovatelný rozdíl percepčně rovná jakémukoli jinému nejmenšímu 

pozorovatelnému rozdílu. Fechner určil vztah, že velikost vjemu podnětu P, je poměrná k logaritmu 

jeho fyzikální intenzity:                    

P = c • log I 

Tento vztah se nazývá Fechnerův zákon. Pro vysvětlení, předpokládejme, že c = 1. Poté co 

zdvojnásobíme hodnotu I, například z 10 na 20 jednotek, se zvýší P z 1 na přibližně 1,3 jednotky. 

Z toho vyplývá, že zdvojnásobíme-li intenzitu světla (pro lepší pochopení), neznamená to, že je budeme 

vnímat jako dvakrát jasnější (100 wattovou žárovku nevnímáme jako dvakrát jasnější než 50 wattovou), 

dvojnásobně intenzivní hluk neslyšíme dvakrát hlasitěji a totéž je platné pro čich, chuť a jiné smysly. 

Obecně řečeno, když se zvyšuje fyzikální intenzita podnětu, velikost vjemu zpočátku roste rychle a poté 

stále pomaleji. V konečném důsledku to tedy znamená, jak bylo už uvedeno, že lineárním snížením 

koncentrace organických látek způsobujících zápach nebude lineárně snížena koncentrace 

pachových látek.  



ODOUR, s.r.o, Dr. Janského 953, Černošice, 
www. Odour.cz 

 

 

O 7 

P
a

c
h

o
v
á

 s
tu

d
ie

 0
2

1
6

|
 2

4
.3

.2
0

1
6

 

Dalším omezujícím faktorem pro analytické stanovení pachu je proměnlivý charakter pachu čistých 

chemických reziduí ve směsi. Zastoupení všech chemických látek obsažených ve sledovaném vzorku 

pachu má významný vliv na kvalitu i intenzitu pachu. Jednotlivé chemické látky se ve směsi vzájemně 

ovlivňují a tyto interakce nejsou doposud uspokojivě popsány. Některé látky zvyšují intenzitu pachu 

tak, že se intenzity jednotlivých pachů sčítají, jiné násobí, nebo naopak maskují, obr. 1. Příkladem 

maskování může být dvousložková směs methylmerkaptanu (MM) a sirovodíku (SH) - obě látky se na 

ČOV běžně vyskytují jak na mechanickém předčištění, tak při probíhajících anaerobních procesech 

v kalovém hospodářství. Při koncentraci 75 ml.m
-3

 (ppm) čistého MM je koncentrace pachových 

jednotek 800 000 ouE·m
-3

, pro 15 ml.m
-3

 SH je koncentrace pachových látek 300 000 ouE.m
-3

. Ve směsi 

75 ml.m
-3

 MM a 15 ml.m
-3

 SH je výsledná koncentrace pachových látek 300 000 ouE.m
-3

. Čichový práh 

pro sulfan je 0,00041 ml.m
-3

, pro MM je 0,00007 ml/m
3
.
 
(Podle evropské normy EN 13725 je označení 

Evropské pachové jednotky ouE·m
-3

, avšak v české legislativě se často objevuje český ekvivalent 

k evropské pachové jednotce - jednotka OUER·m
-3

.  

OBRÁZEK 1  MOŽNÉ HODNOTY INTENZITY PACHU PŘI SMÍSENÍ DVOU CHEMICKÝCH LÁTEK O STEJNÉ KONCENTRACI  

 
 

Jednotlivé látky na sebe vzájemně působí a tím mění charakter výsledného pachu. Měření analytickými 

metodami není možné zápach určit a jen velmi těžce definovat. Příklad rozdílných výsledků měření na 

městské ČOV ukazuje obr. 2. Ve stejnou dobu bylo prováděno měření koncentrace H2S a pachu. 

Naměřené hodnoty byly dosazeny do dispersního modelu pro výpočet rozptylu jednotlivých složek 

v ovzduší.  Z obrázku je patrné jak se výsledné hodnoty sirovodíku liší od hodnot naměřeného pachu. A 

protože pro posouzení obtěžování obyvatel pachem je významnější hodnota pachu než sirovodíku, který 

v naměřených koncentracích není toxický, přistoupilo se k měření zápachu na ČOV. 

Podobně se chovají i jiné látky, zejména směs organických látek, a je jen velmi těžké definovat, která z 

naměřených látek je dominantním zdrojem pachových látek a jak ovlivňuje koncentraci celkové směsi. 
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OBRÁZEK 2  KONCENTRACE H2S A PACHU NA MĚSTSKÉ ČOV  – DISPERSNÍ MODEL 

 

K uvolňování pachových látek pak dochází nejvíce z otevřených ploch těchto prostor. Princip vychází z 

difúze pachových látek do prostředí, s nižší koncentrací těchto látek. (Difúze je přirozená tendence látek 

přecházet z prostředí s vyšší koncentrací do prostředí s nižší koncentrací). Uvolňování pachových látek 

z otevřené plochy nádrže napomáhá vítr nad nádržemi, který narušuje difuzní vrstvu a podporuje další 

vymývání pachových látek z plochy nádrže, viz obr. 3. Proto často problém vyřeší ne příliš těsné zakrytí 

nádrže, aby se zabránilo proudění vzduchu nad hladinou.  

OBRÁZEK 3  DIFÚZE PACHOVÝCH LÁTEK      

 

 

 

 

 

 

3.6  Princip měření pachových látek  

Koncentrace pachových látek v plynném vzorku obsahujícím pachové látky se stanoví podáním tohoto 

vzorku komisi vybraných a předběžně ověřených lidských subjektů s měnící se koncentrací těchto látek 

uskutečněnou ředěním vzorku neutrálním plynem tak, aby byl určen zřeďovací poměr při 50 % prahové 

koncentraci (Z50 = panITE,Z ). 

Při tomto zřeďovacím poměru je definičně koncentrace pachových látek rovna 1 ouE/m
3
. Koncentrace 

pachových látek ve sledovaném vzorku se pak vyjádří jako násobek jedné evropské pachové jednotky 

na krychlový metr při standardních podmínkách pro olfaktometrii. 

3.6.1  Jednotka měření  

Evropská pachová jednotka [ouE·m
-3

] je takové množství pachových látek nebo látky, které při odpaření 

do 1 krychlového metru neutrálního plynu za standardních podmínek, vyvolá fyziologickou reakci 

komise posuzovatelů (prahová detekce pachu) shodnou s reakcí vyvolanou evropskou referenční 

hmotností pachové látky (EROM) odpařenou do jednoho krychlového metru neutrálního plynu za 

standardních podmínek. Pro n-butanol (CAS 71-36-3) odpovídá jedna EROM hmotnosti 123 g. 



ODOUR, s.r.o, Dr. Janského 953, Černošice, 
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Odpařena do jednoho metru krychlového neutrálního plynu za standardních podmínek vytvoří molární 

zlomek 0,040 mol/mol (což odpovídá 0,04 ppm). 

1 EROM  123 g n-butanolu  1 ouE  směsi pachových látek 

Tato rovnice definuje návaznost jednotky koncentrace libovolné pachové látky na jednotku koncentrace 

referenční pachové látky. Obsah pachových látek je tak účinně vyjádřen v jednotkách „ekvivalentní 

hmotnosti n-butanolu“. 

3.6.2  Metoda měření  

Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií se provádí podle ČSN EN 13725. 

Vzorky plynu jsou odebírány do jednorázových vaků pomocí vakuové vzorkovací nádoby a čerpadla 

s regulovatelným průtokem. Při použití tohoto vzorkovacího zařízení nepřichází vzorkovaný plyn do 

kontaktu s čerpadlem díky odčerpání vzduchu z nádoby v prostoru okolo vaku. Takto vzniklým 

podtlakem je vak naplněn plynem ze zdroje. Pro každý odběr se používá nový nalophanový vak. Podání 

vzorků pachových látek komisi posuzovatelů ke stanovení koncentrace pachových látek se provádí 

metodou ANO/NE. Výsledky jsou následně zpracovány do protokolů.  

Výpočtové vztahy 

Vztah pro výpočet koncentrace pachových látek:  

3

EpanITE,OD /mou1Zc    

Vztah pro výpočet objemového toku vlhkého plynu za provozních podmínek: 

AvqV    

Vztah pro výpočet průměrné rychlosti proudění plynu: 





n

i

id

PT

p

n
Kv

1

21


 

Vztah pro výpočet emisního toku pachových látek za standardních podmínek pro olfaktometrii: 

C
VOD

C
OD qcq




2020
  

Vztah pro výpočet průtoku vlhkého plynu za standardních podmínek pro olfaktometrii, která vychází ze 

standardní teploty 20°C: 

101325)15,273(

)2015,273(20 s

g

V

C

V

p

t
qq 







  

Vztah pro výpočet geometrického průměru: 

n
nyyyGM  ...21   

Vysvětlivky: 

cOD  koncentrace pachových látek v [ouE/m
3
], 

panITE,Z   geometrický průměr všech platných členů komise pro jedno měření po zpětné zkoušce 

komise [-], 

Vq   průměrný průtok vlhkého plynu za provozních podmínek v [m
3
/s] nebo [m

3
/h] 

A  plocha průřezu potrubí (výduchu) v místě měření rychlosti proudění v [m
2
] 

v  střední rychlost proudění plynu v měřícím místě [m/s], 

 1

 2

 3

 4

 5

 6
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PTK  kalibrační součinitel (funkce) Prandtlovy trubice [-], 

id
p  diferenční tlak Prandtlovy sondy v i-tém měřícím bodě [Pa], 

  měrná hmotnost plynu v [kg/m
3
] 

C
ODq

20
      tok pachových látek za standardních podmínek pro olfaktometrii v [ouE/s]  nebo 

                   v [ouE/h] 

C

Vq
20

  průměrný průtok vlhkého plynu za standardních podmínek pro olfaktometrii v [m
3
/s] nebo 

[m
3
/h] 

gt  teplota plynu v [°C] 

sp  statický tlak plynu v [Pa] 

iy  výsledek i-té zkoušky 

3.7  Výpočet rozptylových studií  pro pachové látky  

3.7.1  Popis metodiky SYMOS 1997 

Tato metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu kouřové 

vlečky. Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti 

referenčních bodů, dále doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např. imisních limitů a 

jejich násobků) za rok, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na roční průměrné koncentraci v 

daném místě a maximální dosažitelné koncentrace a podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost 

větru), za kterých se mohou vyskytovat. Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá 

se stáčením a zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby 

překročení hraničních koncentrací bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru. Výpočty se 

provádějí pro 5 tříd stability atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti atmosféry rozptylovat příměsi) a 3 třídy 

rychlosti větru. 

3.7.2  Úpravy metodiky SYMOS pro výpočet pachové zátěže  

Pro výpočet byla použita upravená metodika SYMOS 97 vycházející z materiálu „Odhad pachové 

zátěže adaptovaným rozptylovým modelem SYMOS´ 97, RNDr. Josef Keder, CSc., ČHMÚ Praha, 

Ochrana ovzduší č. 6, 2006“. Pro vnímání pachu platí Fechnerův zákon viz kap. 3.5. Tato upravená 

metodika reaguje na specifické chování pachových látek, jako bylo uvedeno již výše: 
 

 Účinky pachových látek z různých zdrojů se mohou vzájemně ovlivňovat, např. jedna látka 

maskuje druhou nebo naopak zesiluje její účinek. 

 Pachové látky se mohou v ovzduší transformovat v důsledku změn teploty, vzdušné vlhkosti a 

slunečního záření způsobem, který dosud není uspokojivým způsobem popsán. 

 Nejkratší časový interval, pro který rozptylové modely predikují průměrné koncentrace, je 

obvykle 1 hodina. 

 Během tohoto intervalu může koncentrace pachové látky fluktuovat kolem této průměrné 

hodnoty v širokém rozmezí. 

 Smyslová reakce člověka na pach je velmi rychlá, obvykle v řádu milisekund, nejdéle v řádu 

trvání jednoho nádechu. 

 Intenzita vjemu je určena špičkovými hodnotami koncentrace, nikoliv průměrnou hodnotou 

do modelu musí být proto zabudována možnost výpočtu okamžitých koncentrací nebo korekce 

na poměr Špička/Průměr (Peak-to-Mean, P/M ratio). 
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4 Popisná část  

4.1  Umístění technologie  

Město Chrast leží ve Východních Čechách, v okrese Chrudim v Pardubickém kraji necelých 12 km 

jihovýchodně od města Chrudim. Jižním směrem od městečka se zvedají vrcholky Železných hor a 

severním směrem se rozkládá oblast Svitavské pahorkatiny. U východního okraje města protéká řeka 

Žejbro, na jejím druhém břehu roste sad s ovocnými stromy. Jižním směrem od města leží Horecký 

rybník a rozkládají se tu lesy.  

Jedná se o území o celkové rozloze cca 220 km². Nadmořská výška se pohybuje v rozpětí 230 až 437        

m n. m. Severní část území leží v teplé podnebné oblasti, jižní část spadá do oblasti mírně teplé. 

Průměrné roční teploty dosahují hodnot 8 – 9°C. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 700 

až 800 mm. Centrum regionu, město Chrudim, se rozkládá na přechodu orografických jednotek 

Chrudimské pánve a blízkých Železných hor na ploše 3 320 ha v průměrné nadmořské výšce 265 

m.n.m. (rozpětí 243 – 300 m. n. m.). Klimaticky leží na přechodu rajónu MT 4 a MT10 mírně teplé 

oblasti a rajónu T2 teplé oblasti. 

Z hlediska geomorfologického členění je na území mikroregionu z převážné části zastoupena 

subprovincie Česká tabule, oblast Východočeská tabule. Většinu popisovaného území zaujímá 

horopisný celek Svitavská pahorkatina (podcelek Chrudimská tabule), na jihozápadě vstupují na území 

Železné hory (podcelek Sečská vrchovina), oblast Českomoravská vrchovina jako součást 

Českomoravské subprovincie.  

Vodní síť tvoří řeka Chrudimka se svými přítoky (např. Novohradka), dalšími významnějšími toky jsou 

říčka Bylanka při západním okraji a potoky Ležák a Žejbro při východním okraji území. Z vodopisného 

hlediska je nutné zmínit vodní nádrž Práčov nacházející se v katastru obce Svídnice. 

 

OBRÁZEK 4  –  ŠIRŠÍ SITUACE S VYZNAČENÍM UMÍSTĚNÍ POSUZOVANÉHO ZDROJE (BEZ MĚŘÍTKA)  (A) 
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OBRÁZEK 5  –  VIZUALIZACE TERÉNU VE  3D (BEZ MĚŘÍTKA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

4.2  Popis zdroje 

Objekt výrobní haly se sociálním zařízením se nachází v průmyslovém areálu ve  funkční zóně výroby a 

skladování. 

Vlastní stavbu haly tvoří typová nosná ocelová konstrukce A15 T 4,5/4,5 (dodávka RD Jeseník), včetně 

opláštění. Podezdívka pro opláštění je cihelná, jihozápadní štítová stěna je na celou výšku zděná. 

Stěnové panely tvoří  oplechování vnější stěny s tepelnou izolací, ukončenou lisovanou deskou. Vnitřní 

strany jsou tvořeny tepelnou izolací zaklopenou vnitřní vrstvou z vlnitého plechu. Podhledy jsou rovněž 

tvořeny vlnitým plechem s rozprostřenou tepelnou izolací. Podlaha je tvořena velkoformátovými 

dlaždicemi kladenými do podkladní betonové vrstvy. 

4.3  Princip výroby bublinkové fólie z  granulátu  

Provozem se rozumí zpracování granulátu LDPE při teplotě 190-260 °C, technologií lité extruze.  

Základní výrobní proces spočívá v tom, že základní materiál po vsypání do násypky výrobní linky je 

následně roztaven a pod řízenou teplotou tlačen šnekem skrz síta, která umožňují kontrolu množství 

procházejícího materiálu a ovlivňují tak tloušťku výsledné fólie. Dále je pak roztavený materiál 

protlačován štěrbinou vytlačovací hlavy a stéká na výrobní válec, který je opatřen podtlakovými otvory 

pro tvorbu bublinek prostřednictvím podtlaku. Dále je výsledná fólie odtahována odvíjecím zařízením a 

chlazena. Na výstupu je pak navíjena navíjecím zařízením vybaveným pneumatickými hřídelemi pro 

možnost návinu na dutinky. V průběhu odvíjení může být fólie řezána na požadované rozměry (šíři). 
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Výrobní linka je určena pro extruzi LDPE základního materiálu pro výrobu fólie z granulátu a umožňuje 

tak kontinuální produkci. Celá vytlačovací část stroje je vyhřívána sekčním způsobem zajišťující 

možnost sekvenčního řízení tavícího procesu. Automatická kontrola vytápěcí teploty prostřednictvím 

termostatových jednotek zajišťuje vysokou přesnost tavícího procesu ve vztahu k použitému vstupnímu 

materiálu pro zajištění vysoké kvality výsledného produktu. Řízení otáček vytlačovací části hlavních 

strojů je zajištěno frekvenčním měničem a umožňuje tak vysoce přesné nastavení rychlosti produkce, 

což mimo jiné ovlivňuje ve vazbě produkčního poměnu společně s nastavením otáček odvíjecího 

zařízení, vlastnosti finálního produktu. Celá linka je proto snadno obsluhovatelná a umožňuje použití 

materiálu od první do třetí třídy recyklace. 

Tato výrobní linka sestává z hlavního stroje a obslužných zařízení. Celá linka se skládá z vytlačovacího 

(cast) stroje pro tepelné zpracování granulátu a jeho vytlačování šnekem štěrbinou ve vytlačovací hlavě. 

Dále zahrnuje odvíjecí zařízení s výrobním válcem, který prostřednictvím podtlaku produkuje 

bublinkovou fólii. Chladící jednotku se samostatným oběhem a navíjecí jednotku pro navíjení hotového 

produktu. Za obslužné systémy pak ještě můžeme považovat zásobník stlačeného vzduchu společně s 

vývěvou a vestavěné elektrické rozvaděče. 

OBRÁZEK 6  VÝROBNÍ LINKA  

 

OBRÁZEK 7  TECHNICKÉ VYBAVENÍ VÝROBY 

 

extruder bublinkové fólie  stroj na výrobu přířezů a bublinkových sáčků    aglomerátor 

Technologické vybavení: 

- extruder bublinkové fólie BF 1200 - 2 ks  

- stroj na přířez a sáček   - 1ks 

- aglomerát - stroj na zpracování nepodělků - 1ks - zpracování a mletí bublinkové fólie a k 

zaglomerování LDPE (přídavek vody, při teplotě 140°C) 

- přídavné vybavení - kompresor , vývěva - součást extruderu 

- ventilátory pro odsávání výrobní části – 2 ks 
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Vstupy do technologie: 

- LDPE - BRALEN 2.17 

- LDPE - BRALEN 2.30 

- Výstupy z  technologie: 

- Produkty - bublinková fólie v šířkách 1 200 mm 

- Odpady - nepodělky z výroby - zpracovány zpět na granulát 

- Palety - vracejí se zpět 

Výstupy z technologie: 

Kontrolní měření škodlivin v pracovním prostředí provedeno dne 13.1.2016 akreditovanou laboratoří 

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o., Chrudim. Účelem měření bylo zjištění skutečných koncentrací prachu, 

těkavých organických látek a karbonylových sloučenin v pracovním prostředí. 

Autorizované měření emisí bylo provedeno dne 13.1.2016. V protokolu z autorizovaného měření emisí 

je popis provozu během doby měření: 

- V době měření byly v provozu 2 extrudéry (dodavatel Industrial Machinery s.r.o.), na nichž byla 

vyráběna bublinková fólie. Teplota při výrobě bublinkové fólie byla cca 180C.  

- Zároveň byl v provozu aglomerátor, který zpracovával odřezky a tzv. nedodělky z výroby 

(výroba regranulátu).  

- Dalším strojem, který byl v provozu při měření, byla sáčkovačka. Sáčkovačka vyráběla přířezy 

bublinkové fólie o velikosti cca 30 x 30 cm při teplotě cca 200C.  

- Stroje byly během měření provozovány na maximální výkon. 

TABULKA 1  NAMĚŘENÉ HODNOTY EMISÍ –  VÝDUCH 1 

Znečišťující látka Koncentrace [mg/m
3
] Hmotnostní tok [g/h] 

benzen  0,005  0,003 

toluen  0,006  0,004 

ethylbenzen  0,005  0,003 

xyleny  0,005  0,003 

aceton 0,052 0,035 

ethylacetát 0,390 0,265 

butylacetát 0,028 0,019 

suma ropných uhlovodíků  0,051  0,035 

formaldehyd 0,059 0,040 

acetaldehyd 
0,092 0,063 

propionaldehyd 
 0,082  0,056 

2-butanon 
 0,051  0,035 

butyraldehyd 
 0,040  0,027 

valeraldehyd 
 0,046  0,031 

hexaaldehyd 
 0,041  0,028 
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TABULKA 2  NAMĚŘENÉ HODNOTY EMISÍ –  VÝDUCH 2 

Znečišťující látka Koncentrace [mg/m
3
] Hmotnostní tok [g/h] 

benzen  0,007  0,003 

toluen  0,007  0,003 

ethylbenzen  0,007  0,003 

xyleny  0,007  0,003 

aceton 0,051 0,023 

ethylacetát 0,081 0,037 

butylacetát 0,021 0,010 

suma ropných uhlovodíků  0,113  0,051 

formaldehyd 0,101 0,046 

acetaldehyd 
0,160 0,073 

propionaldehyd 
 0,114  0,052 

2-butanon 
 0,071  0,032 

butyraldehyd 
0,073 0,033 

valeraldehyd 
0,070 0,032 

hexaaldehyd 
 0,057  0,026 

Poznámky: Vztažné podmínky:  C – obvyklé provozní podmínky 

Hodnoty označené „“ jsou vypočteny z hodnot naměřených pod nejistotou použité metody stanovení. 

Obrázek 8: Umístění ventilátorů pro odvod vzdušiny z výrobní části 
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Emisní parametry bodových zdrojů  

V rámci bodových zdrojů emisí byly uvažovány dva výduchy zajišťující odvod vzdušiny z výrobní 

části. Výše v textu, obr.8 je zakresleno umístění vyústění obou ventilátorů a fotodokumentace měřících 

míst. Nejedná se o odtah od strojů, ale odtah vzduchu z výrobního prostoru (posuzované stroje nejsou 

vybaveny odsáváním vzdušiny přímo od vlastního technologického zařízení). 

Výška ústí obou výduchů je 2,8 m nad terénem, průměr ústí výduchů je 0,4 m. 

Maximální počet provozních hodin za rok je 5 760 (nepřetržitý provoz 5 dní v týdnu), roční využití 

maximálního výkonu zdroje pak činí 0,657. 

Odváděné množství vzdušiny za normálních podmínek činí dle protokolu č. 129/1A/2016: 

- výduch 1: 606 m
3
/h (tj. 0,1683 m

3
/s) 

- výduch 2: 404 m
3
/h (tj. 0,1122 m

3
/s) 

Teplota vzdušiny činí dle protokolu č. 129/1A/2016: 

- výduch 1: 21,8 °C 

- výduch 2: 21,8 °C 

V příloze 1 jsou uvedeny emisní parametry bodových zdrojů emisí, které byly použity pro výpočet 

rozptylové studie. Hmotnostní toky jednotlivých znečišťujících látek byly převzaty z protokolu č. 

129/1A/2016. 

Obrázek 9: Výduchy z výroby  

      

5 Emise pachových látek  

5.1  PACHOVÉ LÁTKY Z  POSUZOVANÉHO ZDROJE  

 
TABULKA 3  TABULKA ČICHOVÝCH PRAHŮ VYBRANÝCH LÁTEK ANAEROBNÍHO KVAŠENÍ  

Látka Nejnižší detekční práh 

[cod, mg·m
-3] 

 Látka Nejnižší detekční práh 

[cod, mg·m
-3

] 

Undekan
+
                3,5  2-butanon ***                 0,27 ppm 

Formaldehyd****             1,47  Butyraldehyd**              9 ppb 

Acetaldehyd **              8,7 ppb  Benzaldehyd*****              0,02 

Acrolein ***                    0,16 ppm  Valeraldehyd***              0,09 

Aceton  ***             13 ppm  m-Tolualdehyd           - 

Propionaldehyd **        9,5 ppb  Hexaldehyd ++                 0,24 

Krotonaldehyd****          0,023 ppm  2-butanon***                0,87 
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*Nejnižší čichový práh: Nejnižší koncentrace, při které je 50% pravděpodobnost, že bude za standardních 

podmínek pach detekován (CEN 1999). 

** Leffingwell & Associates Odor Properties & Molecular Visualization 

J.E. Amoore, E. Heutala: Odour as an Aid to Chemical Safety: Odour Thresholds Compared with Threshold Limit 

Values and Volatilities for 214 Industrial Chemicals in Air and Water Dilution 

*** IPPC: Horizontal Guidance for Odour part I - Regulation and Permitting, UK EPA and Scottish EPA, 2002 

**** Nagata Y.: Measurement of Odor Threshold by Triangle Odor bag method, bull. of Japan Env. Sanitation 

Center, (1990), 17, pp. 77-89 

***** Jon H.Ruth, Wausau Insurance Companies, 550 California Street,San Francisco, CA 94120 

+http://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX09WNDA0NF9vem5hbWVuaURPQ18xLnBkZg/OV4044_oznam

eni.pdf 

++ http://www.baaqmd.gov/~/media/files/compliance-and-enforcement/compliance-assistance/odor-

conf/sampling-and-analyzing-odorous-chemicals.pdf 

 

Uvedené látky mají velmi nízký čichový práh, tedy hodnotu koncentrace, při které je možné již cítit 

zápach. Koncentrace jednotlivých látek, při kterých je možné již látku ucítit – tedy čichový práh (odour 

threshold) ukazuje Tabulka 3. 

5.1.1  Autorizovaná měření emisí  pachových látek na sledované technologii  

 

TABULKA 4  TABULKA VÝSLEDKY MĚŘENÍ PACHOVÝCH LÁTEK  

Označení 

vzorku 
Popis vzorku 

Čas odběru 

vzorku 

Koncentrace 

pachových látek 
cOD [ouE·m-3] 

Dolní mez        

cdolní          
[ouE·m-3] 

Horní mez        

chorní          
[ouE·m-3] 

Průtok 

qv 

[m3·h-1] 

Pachový tok 

qOD 

[ouE·s-1] 

4199 Výduch 1,  Vz. 1  11:00-11:05 < 4 < 4 < 4 606 - 

4200 Výduch 1,  Vz. 2  11:05-11:10 23 20 26 606 3,87 

Geometrický průměr  < 4 < 4 < 4 606 - 

 

4201 Výduch 2,  Vz. 1  11:35-11:40 23 20 26 404 2,5 

4202 Výduch 2,  Vz. 2  11:40-11:45 23 20 26 404 2,5 

Geometrický průměr  23 20 26 404 2,5 

Výsledek je geometrickým průměrem obou výsledků jednoho vzorku. 

Naměřené koncentrace jsou velmi nízké, stejně tak pachový tok je velmi nízký. 

6 Výpočty a diskuze  

6.1  Rozptylová  studie 

Vstupní data rozptylových studií jsou uvedena v Příloze 1, která ukazuje emisní toky použité 

v jednotlivých typech rozptylové studie.  

6.2  Výsledek navrženého řešení  

Byly spočteny izolinie koncentrací pachových látek v imisích rozptylové studie, imisní hodnoty 

pachových látek byly spočteny pro referenční domy.  
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TABULKA 5  IMISNÍ KONCENTRACE PACHOVÝCH LÁTEK V REFERENČNÍCH BODECH 

bod charakteristika x [m] y [m] z [m] h [m] cOD [ouE·m
-3

] 

1 č.p. 204; rodinný dům, Tylova ulice -638225 -1077094 294 3, 6 1 

2 č.p. 490; rodinný dům, ulice 5. května -638202 -1077165 294 3, 6 0 

3 č.p. 600; rodinný dům, ulice 5. května -638165 -1077178 294 3, 6 0 

4 č.p. 208; rodinný dům, ulice 5. května -638125 -1077199 293 3, 6 0 

5 č.p. 291; rodinný dům, Tylova ulice -638219 -1077051 294 3, 6 0 

6 č.p. 365; rodinný dům, Tylova ulice -638180 -1077040 293 3, 6 0 

7 č.p. 329; rodinný dům, Tyršova ulice -638092 -1077033 291 3, 6 0 

8 č.p. 88; bytový dům, Tyršova ulice -638016 -1077118 290 3, 6 0 

9 č.p. 342; rodinný dům, Tyršova ulice -638154 -1076987 292 3, 6 0 

10 č.p. 474; rodinný dům, Tyršova ulice -638256 -1076936 294 3, 6 0 

11 č.p. 351; rodinný dům, Tylova ulice -638268 -1077064 293 3, 6 0 

12 č.p. 352; rodinný dům, Tylova ulice -638279 -1077067 293 3, 6 0 

13 č.p. 661; rodinný dům, Tylova ulice -638310 -1077071 294 3, 6 0 

14 č.p. 599; rodinný dům, ulice 5. května -638243 -1077171 294 3, 6 0 

 

 
OBRÁZEK 10  UMÍSTĚNÍ REFERENČNÍCH BODŮ (DATA RS ROZPTYLOVÁ STUDIE Č .  23/2016,  BIOANALYTIKA)  
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6.3  Diskuze 

Již naměřené koncentrace pachových látek jsou na hranici rozsahu měřícího přístroje olfaktometru. Jsou 

tedy velmi nízké. Průtok odpadního vzduchu ze zdroje je také velmi malý. Znamená to, že zápach 

z tohoto zdroje se bude vyskytovat pouze v nejbližší oblasti výduchů a rozhodně by neměl být 

postižitelný v obytné oblasti. V místech referenčních bodů byla napočtena nulová koncentrace 

pachových látek – tedy žádný zápach ze zdroje. 

7 Legislativa  

7.1  Emisní l imity  

Legislativou o ochraně ovzduší nejsou stanoveny emisní limity pro pachové látky.  

7.1.1  Pachová jednotka a její  definice [6]  

Pachová jednotka [ouE·m
-3

] definovaná evropskou normou EN13725 je takové množství pachových 

látek nebo látky, které při odpaření do jednoho krychlového metru neutrálního plynu za standardních 

podmínek, vyvolá fyziologickou reakci komise posuzovatelů (prahová detekce pachu) shodnou s reakcí 

vyvolanou evropskou referenční hmotností pachové látky (EROM) odpařenou do jednoho krychlového 

metru neutrálního plynu za standardních podmínek. 

Pro n-butanol (CAS# 71-36-3) odpovídá jedna EROM hmotnosti 123 µg. Odpařena do jednoho metru 

krychlového neutrálního plynu za standardních podmínek vytvoří molární zlomek 0,040 µmol/mol (což 

odpovídá objemovému zlomku 4·10
-8

). 

1 EROM = 123 µg n-butanolu = 1 ouE  směsi pachových látek 

Tato rovnice definuje návaznost jednotky koncentrace libovolné pachové látky na jednotku koncentrace 

referenční pachové látky. Obsah pachových látek je tak účinně vyjádřen v jednotkách „ekvivalentní 

hmotnosti n-butanolu“ [6]. 

7.1.2  Emisní a imisní l imity pro pachové látky  

Nejsou stanoveny, v zákoně č. 201/2012 Sb. o Ovzduší je definovaný zápach pouze jako znečišťující 

látka.  

Zákon o ovzduší 201/2012 Sb.  

§ 2  Pro účely tohoto zákona se rozumí 

Odst. b) znečišťující látkou každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé 

účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem, 

Vyjádření MŽP, č.j. 77417/ENV/12 ze dne 5.10.2012: 

K problematice zápachu v návaznosti na nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. (dále jen „nový 

zákon“) uvádíme: Nový zákon pojímá problematiku pachových látek jiným způsobem, než starý zákon 

č. 86/2002 Sb. - neodděluje pachové látky od znečišťujících látek. Definice znečišťující látky podle § 2 

písm. b) nového zákona v sobě zahrnuje i látku, která obtěžuje zápachem (pachová látka). Díky tomu 

jsou všechny nástroje určené k regulaci znečišťujících látek využitelné i pro látky pachové. Pachové 

látky z tohoto důvodu nejsou zákonem upravovány jmenovitě a speciálně, ale uplatňují se na ně 

standardní nástroje zákona. Pro pachové látky nejsou v prováděcích stanoveny konkrétní hodnoty 

emisních limitů. Krajské úřady však mohou v rámci vydávaných povolení stanovit s řádným 

odůvodněním jakýkoliv emisní limit, tedy i na pachové látky, pokud je to pro konkrétní zdroj 

účelné a efektivní. 

7.1.3  Hodnocení pachových látek převzaté ze zahraniční odborn é l iteratury  

Při koncentraci pachových látek 1 ou·m
-3

 u 50% respondentů může být pach vnímán, avšak nemůže být 

rozpoznán (identifikován). V literatuře uváděná koncentrace pachových látek, kdy může být pach 

rozpoznán, se pohybuje mezi 3-5 ouE·m
-3

 v závislosti na hédonickém tónu pachu. Koncentrace 
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pachových látek 5 ouE·m
-3

 a více již může být při dlouhodobé expozici pro respondenty obtěžující.
2
 

Hédonický tón vyjadřuje míru příjemnosti či nepříjemnosti pachových látek a zpravidla se vyjadřuje 

číselnou hodnotou ze stupnice od -5 do +5. Čím nižší je hédonický tón pachové látky, tím méně je vjem 

pachové látky příjemný. Např. hédonický tón rozkládajícího se masa či močůvky je na samém okraji 

stupnice (-5). Pach emitovaný z čerstvě posekaného travního porostu může být z hlediska hédonického 

tónu pro většinu populace neutrální (0). Příjemné pachy, jako např. káva, čokoláda, parfémy mají 

hédonický tón v kladné části stupnice (+1 až +5). Avšak i hédonický tón je závislý na koncentraci 

pachu, který vjem způsobil. Se zvyšující koncentrací pachu může hédonický tón za normálních 

okolností příjemného pachu značně klesat, až se pach stane nepříjemným. 

Emisní limity např. v Dánsku, kterou jsou u nás mnohdy citovány:  
Kritérium expozice: přízemní koncentrace pachových látek by neměla překročit koncentraci  5-10 

ouE·m
-3

, v závislosti na umístění (bytových či nebytových lokalit), s výskytem v závislosti na  99 

percentilu, a zápach trvá v průměru 1 minutu.  
 

8 Závěry  

V Pachové studii byly posouzeny naměřené koncentrace pachových látek na zdroji výroby bublinkové 

fólie z granulátu  spol. JASOBAL s.r.o., Chrast z hlediska emisí pachových látek z procesu a jejich 

rozptyl do okolí, zejména do obytné zástavby.  

Výsledky jsou uvedeny tabelárně pro referenční obytnou zástavbu v tabulce 5. Obrázek není uveden, 

neboť se jedná pouze o 2 body izolinií v okolí měřených výduchů a na obrázku nejsou téměř vidět.  

Emise pachových látek se mohou vyskytovat pouze v nejbližším okolí výrobní haly max. 5 pachových 

jednotek do vzdálenosti 5 metrů okolo výrobní haly. 

Ze studie plyne následující závěr: 

Z naměřených výsledků i výsledků rozptylové studie plyne, že emise pachových látek jsou velmi nízké, 

na hranici stanovení. V nejbližším okolí haly mohou být postižitelné, ale nejsou zdrojem obtěžování 

obyvatel. 

 

 

 

 

Ing. Petra Auterská, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 Freeman T., Needham C., Schulz T.: Analysis of Options for Odour Evaluation for Industrial or Trade 

Processes, CH2M BECA LTD, (2000) 
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11 Příloha 1 Data do rozptylové studie.  

Zdroj 
 

VÝDUCH 1 VÝDUCH 2 

Zdroj 

x -638195 -638189 

y -1077108 -1077113 

z 295 295 

Ref. Body x -639 000   

z x y km y 
-1 078 

000   

Vzdálenost bodů x 20   

  y 20   

Počet bodů max 10 000 x 100x100   

Koncentrace škodliviny v plynu ouE·m
-3

 26 26 

Množství látky odcházející komínem g·s
-1

 0,000004 0,000003 

Výška koruny komína nad terénem m 2,80 2,80 

Objem spalin za normálních podmínek m
3
·s

-1
 0,17 0,11 

Teplota  °C 21,80 21,80 

Vnitřní průměr komína d [m] 0,40 0,40 

Plocha výduchu m2 0,13 0,13 

Výstupní rychlost spalin m/s 1,34 0,89 

Roční využití  %/100 0,66 0,66 

Počet hodin za den   24,00 24,00 
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12 Příloha 2 Autorizace  
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I. METODICKÝ POSTUP  

V hodnocení závažnosti nepříznivých vlivů na veřejné zdraví je standardně využívána 

metoda hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment). 

Hodnocení zdravotních rizik je postup, který využívá syntézu všech dostupných údajů 

a nejlepší vědecký úsudek pro určení druhu a stupně nebezpečnosti představovaného 

určitým faktorem, dále určení, v jakém rozsahu byly, jsou, nebo v budoucnu mohou být 

působení tohoto faktoru vystaveny jednotlivé skupiny populace a konečně charakterizace 

existujících či potenciálních rizik z uvedených zjištění vyplývajících. 

Nutné je zdůraznit, že stanovení rizika je nezbytné tam, kde pro danou látku 

v příslušné složce životního prostředí (ovzduší, vodě apod.) není stanoven limit, resp. tam, 

kde tento limit je překročen. Limity jsou většinou stanoveny tak, aby s dostatečnou rezervou 

zaručovaly zdravotní nezávadnost, resp. společensky přijatelnou míru rizika, a jsou-li 

dodrženy, daná situace z hlediska ochrany zdraví po legislativní stránce vyhovuje. 

 

 Vlastní odhad zdravotního rizika probíhá v následujících krocích : 

 Určení nebezpečnosti – shromáždění a vyhodnocení dat o typech poškození zdraví, 

která mohou být vyvolána látkou, a o podmínkách expozice, za jakých k poškození 

dochází.  
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 Charakterizace nebezpečnosti – kvantitativní popis vztahů mezi dávkou a rozsahem 

poškození, škodlivého účinku. Tento krok vyžaduje dva základní typy extrapolací : 

extrapolace mezidruhové (pokusné zvíře - člověk) a extrapolace do oblasti nízkých 

dávek. Cílem je získání základních parametrů pro kvantifikaci rizika, kdy existují dva 

základní typy účinků - prahový a bezprahový. U látek, které nejsou podezřelé z 

karcinogenity, se předpokládá účinek prahový, kdy se může projevit tzv. toxický 

účinek látky na organismus. U látek podezřelých z karcinogenity u člověka se 

předpokládá bezprahový účinek. Vychází se z předpokladu, že negativní účinek na 

lidské zdraví může vyvolat jakýkoliv kontakt s karcinogenní látkou.  

 Vyhodnocení expozice – charakteristika dané skupiny populace a velikosti expoziční 

dávky (koncentrace) a frekvence, resp. trvání expozice. 

 Charakterizace rizika – integrace (syntéza) dat získaných v předchozích krocích a 

vedoucí k určení pravděpodobnosti, s jakou lidský organismus utrpí některé 

z možných poškození. 

 

Každé hodnocení rizika je zatíženo nejistotami, které jsou uváděny v závěru 

hodnocení. 

 

 

II.  ZADÁNÍ  

Předkládané hodnocení vlivu záměru společnosti JASOBAL s.r.o. na veřejné zdraví 

doplňuje posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., 

v platném znění.  

Záměrem je změna využití stavby (změna výroby) v JASOBAL s.r.o., Chrast u 

Chrudimě. 

Do objektu výrobní haly (dříve pletárny) bude instalováno zařízení ke zpracování 

granulátu LDPE na bublinkovou fólii. 

Hlavní část výroby probíhá na dvou extruderech produkujících bublinkovou fólii, která 

může být dále upravována svařováním na sáčky nebo kapsy. Odřezky fólie jsou recyklovány 

prostřednictvím aglomerátoru a vraceny do výroby. Maximální kapacita výroby na dvou 

extruderech je 800 t bublinkové fólie za rok. 

Objekt haly se nachází v průmyslovém areálu v západní části města Chrast u 

Chrudimě. 

Lokalita je z hlediska územního plánování funkční zónou určenou pro výrobu a 

skladování. 
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Za zájmové území z hlediska možného ovlivnění veřejného zdraví lze pokládat okolí 

průmyslového areálu, resp. obytnou zástavbu v území - domy v ul. Tylova, 5. května a 

Tyršova. 

Dopravně je areál napojen vjezdem a výjezdem po místní komunikaci (Tylova ul.) na 

silnici II/358. 

 

Hodnocení je zaměřené na posouzení vlivů záměru z hlediska znečištění ovzduší. 

 

Cílem hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví je vyhodnotit dostupné údaje o 

stavu znečištění ovzduší v zájmové oblasti způsobeném přispěním emisí 

z posuzovaného záměru a posoudit tak možný vliv na zdraví obyvatel v okolí. 

 

Předkládaná studie vlivu na veřejné zdraví je zpracována pro potřeby Dokumentace 

EIA v rámci posuzování vlivu záměru v JASOBAL s.r.o., Chrast u Chrudimě - Změna 

využívání stavby : výrobní hala pletárny na výrobu bublinkové fólie z granulátu na životní 

prostředí, obsahuje proto pouze nezbytné údaje potřebné pro hodnocení vlivu záměru na 

veřejné zdraví – ostatní údaje jsou uvedeny v textové části Dokumentace EIA, příp. v 

přílohách, na které se studie odkazuje.  

  

  

III. VSTUPNÍ ÚDAJE 

Společnost JASOBAL s.r.o. v Chrasti u Chrudimě se zabývá výrobou a prodejem 

bublinkové fólie, sáčků a přířezů z bublinkové fólie, stretch fólií, lepicích pásek, plastových 

stahovacích pásek, obálek a kapes a jiných obalových materiálů.  

Předkládaným záměrem je změna užívání stavby původní výrobní haly pletárny na 

výrobní halu pro výrobu bublinkové fólie a jmenovaných obalových materiálů.  

Projektovaná kapacita záměru je 800 t fólie za rok. 

 

Popis zařízení 

Předmětem výroby je zpracování granulátu LDPE (nízkohustotní polyetylen) při 

teplotě od 190 do 260 °C technologií lité extruze. Hlavní část výroby probíhá na dvou 

extruderech produkujících bublinkovou fólii, která může být dále upravována svařováním na 

sáčky nebo kapsy. Odřezky fólie jsou recyklovány prostřednictvím aglomerátoru a vraceny 

do výroby.  
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Technologické vybavení : 

- extruder bublinkové fólie      2 ks 

- stroj na výrobu přířezů a bublinkových sáčků   1 ks 

- aglomerátor        1 ks 

- ventilátory pro odsávání výrobní části    2 ks 

- přídavné vybavení - kompresor, vývěva (součást extruderu), vodní zásobníky 

 

Vstupy do technologie : 

- LDPE - BRALEN 2-17 

- LDPE - BRALEN 2-30 

- LDPE - RIBLENE 

 

Výstupy z technologie : 

- produkty : bublinková fólie v šířkách do 1200 mm 

- odpady : nepodělky z výroby - zpracovány zpět na granulát 

- palety : vracejí se zpět 

 

Základním technickým vybavením jsou dva extrudery bublinkové fólie, na který 

navazuje přídavné chladící zařízení, stroj na výrobu přířezů a bublinkových sáčků a 

aglomerátor. Chlazení extruderů a stroje na výrobu přířezů a bublinkových sáčků je zajištěno 

ze zásobníků s cirkulující vodou (IBC kontejnery), které jsou dochlazovány chladicím 

zařízením.  

 

Plánován je dvousměnný provoz 5 dnů v týdnu (240 dní v roce) s možností 

nepřetržitého provozu v případě potřeby. Maximální počet provozních hodin - 5 760 h/rok. 

K zajištění výroby se předpokládá 15 zaměstnanců. 

 

 

IV. HODNOCENÍ VLIVŮ Z HLEDISKA OVZDUŠÍ 

IV.1.  Identifikace vlivů 

Cílem posouzení vlivů záměru na veřejné zdraví z hlediska ovzduší je vyhodnotit 

dostupné údaje o stavu znečištění ovzduší v dotčeném území způsobeném přispěním emisí 

po realizaci záměru zavedení výroby bublinkové fólie v objektu původní pletárny ve 

společnosti JASOBAL s.r.o., Chrast u Chrudimě a posoudit tak možný vliv na zdraví 

obyvatel.  
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Se záměrem je spojeno navýšení emisí z některých činností, resp. zdrojů. 

Posuzovaná technologie je dle poskytnutých podkladů zařazena jako stacionární 

zdroj znečišťování ovzduší vyjmenovaný v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., v platném 

znění, kód 6.5. (Výroba a zpracování ostatních syntetických polymerů a výroba kompozitů, s 

výjimkou kompozitů jinde neuvedených). 

V rámci bodových zdrojů emisí jsou uvažovány dva výduchy zajišťující odvod 

vzdušiny z výrobního prostoru (nejedná se o odtah od strojů, posuzované stroje nejsou 

vybaveny odsáváním vzdušiny přímo od vlastního technologického zařízení). 

Výška ústí obou výduchů je 2,8 m nad terénem, průměr ústí výduchů je 0,4 m. 

Maximální počet provozních hodin za rok je 5 760 (nepřetržitý provoz 5 dní v týdnu), 

roční využití maximálního výkonu zdroje - 0,657. 

Odváděné množství vzdušiny za normálních podmínek dle protokolu č. 129/1A/2016 : 

- výduch 1 : 606 m3/h (tj. 0,1683 m3/s) 

- výduch 2 : 404 m3/h (tj. 0,1122 m3/s) 

Teplota vzdušiny dle protokolu č. 129/1A/2016 : 

- výduch 1 : 21,8 C 

- výduch 2 : 21,8 C 

V tabulce 1 jsou uvedeny emisní parametry bodových zdrojů emisí, které byly použity 

pro výpočet rozptylové studie. Hmotnostní toky jednotlivých znečišťujících látek byly převzaty 

z protokolu č. 129/1A/2016. 

Z odborných podkladů, které jsou k dispozici, vyplývá, že množství a složení emisí z 

tavení HDPE je do značné míry otázkou teploty tavení.  

V době měření byly v provozu 2 extrudéry (dodavatel Industrial Machinery s.r.o.), na 

nichž byla vyráběna bublinková fólie. Teplota při výrobě bublinkové fólie byla cca 180 C. 

Zároveň byl v provozu aglomerátor, který zpracovával odřezky a tzv. nepodělky z výroby 

(výroba regranulátu). Dále byla při měření v provozu sáčkovačka - vyráběla přířezy 

bublinkové fólie o velikosti cca 30 x 30 cm při teplotě cca 200 C. 

Dle sdělení v rozptylové studii byly stroje provozovány na maximální výkon, tj. při 

maximálním provozu posuzovaného záměru.  

 

Tabulka 1 : Emisní parametry bodových zdrojů emisí  

zdroj 
MAcAl  

g/s 

MAce 

g/s 

MEtAc 

g/s 

MFO 

g/s 

MBuAc 

g/s 

x 

m 

y 

m 

z 

m 

1 0,0000175 0,0000097 0,0000736 0,0000111 0,0000053 -638195 -1077108 295 

2 0,0000203 0,0000064 0,0000103 0,0000128 0,0000028 -638189 -1077113 295 
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Vysvětlivky : 

MAcAl   hmotnostní tok acetaldehydu 

MAce     hmotnostní tok acetonu 

MEtAc   hmotnostní tok ethylacetátu 

MFO   hmotnostní tok formaldehydu 

MBuAc   hmotnostní tok butylacetátu 

x, y   x-ová a y-ová souřadnice zdroje 

z nadmořská výška zdroje 

 
 

Plošnými zdroji bude spalování pohonných hmot v osobních a nákladních vozidlech 

při parkování - počet vozidel za den je dle poskytnutých podkladů : 2 x denně nákladní auto 

do 10 t, 6 x osobní automobil denně. 

Liniovými zdroji jsou uvažovány komunikace pro dopravu vyvolanou záměrem - 

Tylova ulice a komunikace II/358. Dle poskytnutých podkladů : 2 nákladní auta/den, tj. 4 jízdy 

za den a 6 osobních aut/den, tj. 12 jízd za den. 

Osobní doprava je rovnoměrně rozdělena na II/358 ve směru Chrudim (50 %) a ve 

směru Skuteč, Luže (50 %).  

Nákladní doprava přijíždí a odjíždí po II/358 směrem na Chrudim. 

Emisní parametry plošných a liniových zdrojů jsou podrobně uvedeny v rozptylové 

studii. 

 

 

VSTUPNÍ PODKLADOVÉ STUDIE  

 Rozptylová studie (Ing. Jana Kočová, 03/2016) - studie hodnotí příspěvky 

relevantních škodlivin spojených s technologií - acetaldehyd, aceton, ethylacetát, 

formaldehyd a butylacetát, a dopravou - B(a)P, benzen, CO, NO2, PM10 a PM2.5. 

 Pachová studie (ODOUR, s.r.o., 03/2016) - studie se zabývá problematikou 

pachových látek vznikajících v průběhu posuzovaného technologického procesu 

(emisemi VOC). 

 

Výpočet příspěvků imisních koncentrací posuzovaných znečišťujících látek byl 

proveden v husté geometrické síti referenčních bodů a ve zvolených 14 výpočtových bodech 

mimo síť reprezentujících nejbližší obytné objekty.  

Imisní hodnoty pachových látek byly vypočteny pro body obytné zástavby. 

 

Příspěvky uvedených škodlivin k imisní zátěži zájmového území jsou použity pro 

hodnocení zdravotních rizik. 
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IV.2.  Určení a charakterizace nebezpečnosti - vliv vybraných 

 škodlivin 

 

Organické látky z technologie 

Na základě výsledků autorizovaného měření emisí zdroje znečišťování ovzduší - 

provoz výroby bublinkové fólie, provedeného v lednu 2016 (protokol č. 129/1A/2016) bylo 

zjištěno, že v odváděné vzdušině jsou obsaženy následující látky (nad mezí stanovitelnosti) : 

Acetaldehyd        CAS 75-07-0  

Aceton        CAS 67-64-1 

Ethylacetát       CAS 141-78-6 

Formaldehyd       CAS 50-00-0 

Butylacetát       CAS 123-86-4 

 (zdroj : rozptylová studie, protokol č. 129/1A/2016) 

 

Acetaldehyd - C2H4O 

- aldehyd kyseliny octové 

- bezbarvá těkavá kapalina, hořlavá, se štiplavou ovocnou vůní  

- výpary jsou těžší než vzduch, může tvořit se vzduchem výbušnou směs 

- základní fyzikální vlastnosti :  

Molární hmotnost 44,05 g/mol 

Bod varu 20,4 °C 

Bod tání −123,4 °C 

Bod vzplanutí −38 °C 

Hustota (18 oC) 0,783 g/cm3 

Tenze par (20 oC) 98658,3 Pa 

Rozpustnost ve vodě (-1 oC) neomezeně mísitelný 

Viskozita (20 oC) 0,21 mPa.s 

Zdroj : The Physical Properties Database (PHYSPROP). 

Bezpečnostní list Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o., 2015. 

- zdravotně významné hodnoty :  

Acetaldehyd působí jako většina aldehydů na centrální nervový systém a má dráždivé 

účinky na sliznice. 

Akutní toxicita acetaldehydu je nízká, uvádí se iritace očí a horních cest dýchacích při 

inhalační koncentraci minimálně 90 - 240 mg.m-3 (WHO 1995). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A1rn%C3%AD_hmotnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozpustnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
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Prokázána však byla mutagenita a karcinogenita u zvířat, u lidí jsou důkazy karcinogenity 

velmi omezené. Podle IARC je vzhledem k pozitivním nálezům nádorů u zvířat 

klasifikován acetaldehyd ve skupině 2B. 

I když akutní účinky nejsou tak závažné, přesto byla kvůli silnému dráždění stanovena 

tolerovatelná 24-hodinová limitní hodnota 2 mg/m3.  

Zjištěný vztah mezi drážděním a karcinogenitou vedl ke stanovení další tolerovatelné 

hodnoty (roční) na 50 µg/m3.  

Možné karcinogenní účinky jsou vyjádřeny kvantitativně jednotkou karcinogenního rizika 

pro celoživotní expozici 1,5 - 9 x 10-7 (μg/m3)-1, WHO 1995. 

 

RfC chronická inhalační koncentrace = 0,009 mg/m3 

Critical Effect - Degeneration of olfactory epithelium; Short-term Rat Inhalation Studies - 

Appleman et al., 1986; 1982, UF - 1000, MF - 1. Zdroj : databáze IRIS (US EPA). 

 

Regional Screening Level (RSL) : 

V tabulkách Regional Screening Level (RSL), revize 11/2015, je uvedena na základě RfC 

vypočtená hraniční ještě akceptovatelná koncentrace ve vnějším ovzduší 1,3 µg/m3, 

odpovídající kvocientu nebezpečí HQ = 1.  

 

PEL přípustný expoziční limit = 50 mg/m3 

NPK-P nejvyšší přípustná koncentrace = 100 mg/m3  

Faktor přepočtu na ppm - 0,555. 

Poznámka - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), resp. kůži. 

Dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění. 

 

Aceton - C3H6O 

- syn. 2-propanon 

- čirá, bezbarvá kapalina charakteristického pronikavého zápachu a sladké chuti 

- výpary jsou těžší než vzduch a drží se při zemi, může tvořit se vzduchem výbušnou směs 

- hořlavá látka 

- základní fyzikální vlastnosti :  

Molární hmotnost 58,08 g/mol 

Bod varu 56,07 °C 

Bod tání −94,7 °C 

Bod vzplanutí −20 °C 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A1rn%C3%AD_hmotnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD
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Hustota (20 oC) 0,790 g/cm3 

Tenze par (20 oC) 23998 Pa 

Rozpustnost ve vodě (-1 oC) 1 x 106 g/m3 

Viskozita (20 oC) 0,32 mPa.s 

Zdroj : The Physical Properties Database (PHYSPROP). 

Bezpečnostní list Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o., 2015. 

- zdravotně významné hodnoty :  

Aceton je rychle absorbován bez ohledu na expoziční cestu (inhalační, orální, dermální), 

vstřebává se všemi částmi dýchacího traktu.  

Aceton je přirozeným produktem metabolických přeměn mastných kyselin, ketolátek v 

játrech. (Při diabetu se tvoří zvýšené množství ketolátek, proto může být dech diabetiků 

cítit po acetonu.) Asi 75 % přijatého acetonu je metabolizováno, 20 % vyloučeno dechem 

a jen malá část acetonu je vyloučena močí. 

Aceton má poměrně nízkou toxicitu, v literatuře nejsou popsány žádné smrtelné otravy. 

Acetonové páry dráždí sliznice očí, nosu a hrdla - u citlivých osob začíná dráždění od 

koncentrací kolem 250 mg/m3, stížnosti v pracovním prostředí se obvykle objevují od  

2 000 mg/m3. Kontakt s kůží může vyvolat odmaštění a zánět kůže. Vlivy na centrální 

nervový systém jsou podobné vlivům ethylalkoholu, avšak s vyšším znecitlivujícím 

účinkem. Při vysokých koncentracích je hlavním rizikem vdechování acetonových par, 

které vede k mírné intoxikaci CNS. Může vyvolávat bolesti hlavy a také žaludeční 

nevolnosti. 

 

ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) stanovila MRL (Minimal 

Risk Level) pro chronickou inhalační expozici 13 ppm (UF - 100). Dále je stanovena i 

MRL pro akutní inhalační expozici acetonu 26 ppm (UF - 9) a pro subakutní inhalační 

expozici 13 ppm (UF - 100). Zdroj : ATSDR, 03/2016. 

 

RfD chronická orální dávka = 0,9 mg/kg/den 

Critical Effect - Nephropathy; Subchronic Drinking Water Study in Rats - Dietz et al., 1991 

NTP; 1991, NOAEL - 900 mg/kg/den, UF - 1000. Zdroj : databáze IRIS (US EPA). 

 

Regional Screening Level (RSL) : 

V tabulkách Regional Screening Level (RSL), revize 11/2015, je uvedena na základě RfC 

vypočtená hraniční ještě akceptovatelná koncentrace ve vnějším ovzduší 3,2 x 104 

µg/m3, odpovídající kvocientu nebezpečí HQ = 1.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozpustnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
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Referenční koncentrace pro prahové účinky je dle US EPA 370 µg/m3 (roční interval). 

Zdroj : SZÚ, 2012. 

 

PEL přípustný expoziční limit = 800 mg/m3 

NPK-P nejvyšší přípustná koncentrace = 1 500 mg/m3  

Faktor přepočtu na ppm - 0,421. 

Poznámka - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), resp. kůži. 

Dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění. 

 

Ethylacetát - C4H8O2 

- ethylester kyseliny octové 

- bezbarvá kapalina ovocného zápachu 

- páry jsou těžší než vzduch a mohou se šířit po podlaze, při pokojové teplotě vytváří se 

vzduchem výbušné směsi 

- základní fyzikální vlastnosti :  

Molární hmotnost 88,106 g/mol 

Bod varu 77,06 °C 

Bod tání −83,6 °C 

Bod vzplanutí −4 °C 

Hustota (20 oC) 0,90 g/cm3 

Tenze par (20 oC) 97 hPa 

Rozpustnost ve vodě (25 oC) 80 x 103 g/m3 

Viskozita (20 oC) 0,44 mPa.s 

Zdroj : The Physical Properties Database (PHYSPROP). 

Bezpečnostní list Lach-Ner, s.r.o., 2013. 

- zdravotně významné hodnoty :  

Ethylacetát je látka s relativně nízkou toxicitou. Vyvolává dráždění sliznic a ve vysokých 

koncentracích může narušovat centrální nervové funkce. Při dlouhodobém kontaktu 

může vyvolávat záněty kůže. 

 

V USA NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) uvádí REL 

(Recommended Exposure Limit) na úrovni 1 400 mg/m3. 

 

RfD chronická orální dávka = 0,9 mg/kg/den 

Critical Effect - Mortality and body weight loss; Rat Oral Subchronic Study - US EPA, 

1986, NOAEL - 900 mg/kg/den, UF - 1000. Zdroj : databáze IRIS (US EPA). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A1rn%C3%AD_hmotnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozpustnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
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Regional Screening Level (RSL) : 

V tabulkách Regional Screening Level (RSL), revize 11/2015, je uvedena na základě RfC 

vypočtená hraniční ještě akceptovatelná koncentrace ve vnějším ovzduší 7,3 x 101 

µg/m3, odpovídající kvocientu nebezpečí HQ = 1.  

 

PEL přípustný expoziční limit = 700 mg/m3 

NPK-P nejvyšší přípustná koncentrace = 900 mg/m3  

Faktor přepočtu na ppm - 0,278. 

Poznámka - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), resp. kůži. 

Dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění. 

 

Formaldehyd - CH2O 

- syn. methanal 

- bezbarvá kapalina štiplavého zápachu 

- při silném zahřátí kapaliny vznikají výbušné směsi těžší než vzduch 

- základní fyzikální vlastnosti :  

Molární hmotnost 30,03 g/mol 

Bod varu −21 °C 

Bod tání −92 °C 

Bod vzplanutí 50 °C 

Hustota (20 oC) 1,13 g/cm3 

Tenze par (20 oC) 1 hPa 

Rozpustnost ve vodě (20 oC) 550 g/l 

Viskozita (20 oC) 3 mPa.s 

Zdroj : The Physical Properties Database (PHYSPROP). 

Bezpečnostní list Lach-Ner, s.r.o., 2013. 

- zdravotně významné hodnoty :  

Významnou cestou expozice z hlediska účinků formaldehydu na lidské zdraví je inhalace, 

ale také se velmi rychle vstřebává kůží a při požití trávicím traktem. V těle je oxidován na 

kyselinu mravenčí, částečně však i redukován na metanol.  

V důsledku své rozpustnosti ve vodě a vysoké reaktivity je formaldehyd účinně 

absorbován na sliznicích, což vede zejména k lokálnímu podráždění. Výrazně dráždivě 

působí na sliznice očí a nosu, dráždí dýchací cesty a při vysokých koncentracích může 

vyvolat respirační symptomy, snížení a poruchy plicních funkcí.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A1rn%C3%AD_hmotnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozpustnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
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Nejčastěji byly pozorovány příznaky jako slzení, kýchání, nosní obstrukce, kašel, 

dušnost, sípání, nevolnost, vzácněji až plicní edém. 

Při dlouhodobé expozici byly také zaznamenány případy zánětlivých a degenerativních 

změn nosní sliznice. 

Styk par nebo roztoků formaldehydu s kůží ji vysušuje, kůže ztrácí citlivost, depigmentuje 

se, stává se hrubou a tvrdou, nehty měknou a lámou se. 

 

MZ ČR v souvislosti s hodnocením a řízením zdravotních rizik uvádí pro formaldehyd 

referenční hodinovou koncentraci 60 µg/m3 (pro prahové účinky), hodnota byla 

stanovena SZÚ Praha, resp. Národní referenční laboratoří (NRL) pro venkovní 

ovzduší. Zdroj : SZÚ, 2012. 

 

Dle WHO je krátkodobá (30 min.) referenční koncentrace pro nekarcinogenní efekty GV 

= 100 µg/m3. Tato referenční koncentrace byla odvozena z hodnoty NOAEL = 0,1 mg/m3, 

sledovaný parametr – dráždivé účinky na sliznice nosu a hrtanu. 

 

ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) stanovila MRL (Minimal 

Risk Level) pro chronickou inhalační expozici 0,008 ppm (UF - 30). Dále je stanovena i 

MRL pro akutní inhalační expozici formaldehydu 0,04 ppm (UF - 9) a pro subakutní 

inhalační expozici 0,03 ppm (UF - 30). Zdroj : ATSDR, 03/2016. 

 

RfD chronická orální dávka = 0,2 mg/kg/den 

Critical Effect - Reduced Weight Gain, Histopathology in Rats; Rat 2-year bioassay - Til 

et al., 1989, NOAEL - 1,5 x 101 mg/kg/den, UF - 100. Zdroj : databáze IRIS (US EPA). 

 

Regional Screening Level (RSL) : 

V tabulkách Regional Screening Level (RSL), revize 11/2015, je uvedena na základě RfC 

vypočtená hraniční ještě akceptovatelná koncentrace ve vnějším ovzduší 2,2 x 10-1 

µg/m3, odpovídající kvocientu nebezpečí HQ = 1.  

 

US EPA California - OEHHA (Office for Environmental Health Hazard Assessment) 

stanovila pro inhalační expozici referenční hladinu REL shodně pro chronické i subakutní 

8-hod. působení v úrovni 9 µg/m3 a pro akutní působení v úrovni hodiny 55 µg/m3. 

Sledovány byly účinky na respirační systém (nosní obstrukce, diskomfort) a dráždění 

sliznice očí. 
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Formaldehyd je podle IARC řazen mezi prokázané lidské karcinogeny (skupina 1), a to 

především s ohledem na výskyt případů karcinomu nosohltanu při profesionální inhalační 

expozici. Dále byly zjištěny i omezené důkazy zvýšeného rizika karcinomu nosní dutiny u 

exponovaných pracovníků a spolehlivé důkazy u pokusných zvířat. Pro výskyt leukémie 

v souvislosti s expozicí formaldehydu u lidí nebyly shledány dostatečné důkazy. 

Dle US EPA je zařazen do skupiny B1 – pravděpodobný karcinogen pro člověka (s 

limitovanou průkazností pro člověka). 

US EPA uvádí pro formaldehyd jednotku karcinogenního rizika pro inhalační expozici 1,3 

x 10-5 pro koncentraci 1 µg/m3. Úrovni rizika 1 x 10-6 (jeden případ onemocnění na milión 

celoživotně exponovaných osob) odpovídá koncentrace 0,08 µg/m3. Cílovým orgánem 

byly sliznice nosu - zde byl v experimentech u myší pozorován výskyt karcinomu (Kerns 

et al., 1983). Zdroj : databáze IRIS (US EPA). 

 

OEHHA - US EPA California stanovila pro formaldehyd také jednotku karcinogenního 

rizika na úrovni 6,0.10-6 (µg.m-3)-1. 

 

PEL přípustný expoziční limit = 0,5 mg/m3 

NPK-P nejvyšší přípustná koncentrace = 1 mg/m3  

Faktor přepočtu na ppm - 0,814. 

Poznámka - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), resp. kůži. Látka má senzibilizační účinek. 

Dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění. 

 

Butylacetát - C6H12O2 

- butylester kyseliny octové 

- čirá, bezbarvá nebo slabě nažloutlá kapalina příjemného ovocného zápachu 

- páry tvoří se vzduchem výbušnou směs, páry jsou těžší než vzduch a mohou se šířit po 

podlaze 

- základní fyzikální vlastnosti :  

Molární hmotnost 116,16 g/mol 

Bod varu 126,1 °C 

Bod tání −106,2 °C 

Bod vzplanutí 22 °C 

Hustota (20 oC) 0,88 g/cm3 

Tenze par (25 oC) 2 000 Pa 

Rozpustnost ve vodě (25 oC) 5 x 103 g/m3 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A1rn%C3%AD_hmotnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozpustnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
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Viskozita (20 oC) 0,74 mPa.s 

Zdroj : The Physical Properties Database (PHYSPROP). 

Bezpečnostní list Lach-Ner, s.r.o., 2013. 

- zdravotně významné hodnoty :  

Butylacetát není uveden v seznamu IARC. 

Do organismu se dostává především inhalační (popř. orální) cestou. 

Inhalační toxicita je popisována jen při velmi vysokých koncentracích. 

Působí především dráždivě na sliznice očí, dýchacích cest, kůži. Působí i na centrální 

nervový systém, expozice se může projevit bolestmi hlavy, ospalostí, narkotickými účinky 

(IPCS, 2005). 

 

V materiálu RIVM, SZÚ ani v databázích IRIS US EPA nebyly žádné referenční nebo 

tolerované hodnoty pro vnější ovzduší pro butylacetát nalezeny. 

 

WHO - IPCS (International Programme on Chemical Safety) stanovila tolerovatelnou 

koncentraci v úrovni 0,4 mg/m3 na základě hodnoty NOAEC = 2 400 mg/m3 (upravené 

pro nepřetržitou expozici na 429 mg/m3). Pozorován byl snížený růst, přechodně snížená 

motorická aktivitu a nekróza čichového epitelu u krys inhalačně exponovaných 

butylacetátu po dobu 13 týdnů. IPCS byl aplikován celkový faktor nejistoty 1 000. 

 

PEL přípustný expoziční limit = 950 mg/m3 

NPK-P nejvyšší přípustná koncentrace = 1 200 mg/m3  

Faktor přepočtu na ppm - 0,211. 

Dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění. 

 

 

Při absenci potřebných informací v českých i zahraničních databázích lze 

použít 1/100 NPK-P (pro hodnocení akutního účinku) a 1/100 PEL (pro hodnocení 

chronického účinku) stanovených pro pracovní prostředí. 

 

 

Pachové látky 

Výskyt pachových látek v ovzduší může být zdrojem obtěžování obyvatel. V případě 

hodnoceného záměru se navíc jedná o látky s nízkým čichovým prahem a velmi 

nepříjemným charakterem zápachu.  
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Síla čichového podnětu je dána koncentrací látky ve vdechovaném vzduchu. 

Výsledná velikost čichového vjemu závisí na velikosti stimulace a tato závislost je 

popisována logaritmickým vztahem, obdobně jako vnímání zvuku - tzn., že pro nízké 

koncentrace je lidský čich velmi citlivý a také zde více vnímá změnu koncentrace. Z toho 

vyplývá, že významné snížení působící koncentrace nemá za následek stejně významné 

snížení pachového vjemu. Citlivost čichu je ale individuálně rozdílná. Míra negativního 

působení pachu na jednotlivé osoby závisí na četnosti výskytu zápachu, délce jeho trvání a 

na tom, zda je pach vnímán jako příjemný nebo nepříjemný. Vnímání zápachu je mimo jiné 

ovlivňováno vlhkostí vzduchu a teplotou vzduchu i teplotou nosní sliznice. Dále je ovlivněno 

životními zkušenostmi, kulturním prostředím a zvyklostmi a také významně vztahem ke zdroji 

zápachu. Historicky byl nepříjemný zápach pokládán za varovný signál nebo indikátor 

potenciální zdravotní újmy. Základní a často diskutovanou otázkou je, zda je přítomnost 

pachových látek v ovzduší problémem, který se dotýká zdraví, nebo zda jde jen o určitý 

diskomfort. Směrnice pro kvalitu ovzduší v Evropě (Air Quality Guidelines, WHO) uvádí, že 

ačkoliv obtěžování zápachem neznamená přímé poškozování zdraví v úzkém slova smyslu, 

ovlivňuje kvalitu života a proto je nutno brát v praxi tento fakt v úvahu. To je v souladu s 

definicí zdraví podle WHO : "Zdraví je stav tělesné, duševní a sociální pohody a nejenom 

nepřítomnost nemoci". 

Z řady studií zabývajících se pachovými látkami vyplývá nesporný fakt, že přítomnost 

zapáchajících látek v ovzduší ovlivňuje člověka. Jde o ovlivnění nespecifické, dané 

vnímáním pachu, ne jinými vlastnostmi konkrétní látky. Toto ovlivnění zahrnuje řadu přímých 

i zprostředkovaných změn. Patří sem : změny fyziologických funkcí - změna hloubky 

dýchání, poruchy spánku, změny na EEG záznamu (záznam elektrických aktivit mozku); 

zdravotní potíže - podle typu a intenzity zápachu se může objevit nauzea, zvracení, bolesti 

hlavy, dráždění očí; změny psychické – působí na náladu a vyvolává stres. Napětí, deprese, 

hněv, únavnost a zmatenost byly prokázány jako závislé na působení zápachu. Spolupůsobí 

i to, že vystavení zápachu je nedobrovolné. Vyskytuje se nechutenství; změny v oblasti 

sociální - alterace vztahů a chování, omezení pobytu ve venkovním prostředí, omezení 

větrání a tím zhoršení kvality vnitřního prostředí v budovách; příjemné a nepříjemné zápachy 

působí na jiné oblasti mozku.  

Zápach je příčinou zhoršené pohody obyvatel takto postižené oblasti a častým 

důvodem stížností. Problémem je neurčitý vztah mezi pachovou postižitelností a ohrožením 

zdraví a obtížnost dospět k jasnému a široce akceptovatelnému závěru, který vyplývá z 

různého pojetí zdraví. 
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ČICHOVÉ PRAHY POSUZOVANÝCH LÁTEK - nejnižší hodnoty dle dostupných dat 

(Nejnižší koncentrace, při které je 50% pravděpodobnost, že bude za standardních 

 podmínek detekován). 

Acetaldehyd   0,2 µg/m3 

   National Research Council, US (2009) : Emergency and Continuous Exposure 

    Guidance Levels for Selected Submarine Contaminants : Volume 3.  

    Washington (DC) : National Academies Press (US). 

   (www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK219914) 

Aceton   47 470 µg/m3 

   Odor Measurement Review. Office of Odor, Noise and Vibration.  

    Environmental Management Bureau. Ministry of the Environment,  

    Government of Japan. 

   (https://www.env.go.jp/en/air/odor/measure/cover.pdf) 

Ethylacetát  19,6 µg/m3 

   RUTH JON H. (1986) : American Industrial Hygiene Association. Odor  

    Thresholds and Irritation Levels of Several Chemical Substances: A Review, 

    California. 

   (http://www.timestream.com/vgh/downloads/NO2articles/Ruth%201986.pdf) 

Formaldehyd  60 µg/m3 

   Böhm Martin Ing. (2005) : ČZU Praha.  Technologie výroby aglomerovaných 

    materiálů. Technické materiály na bázi dřeva.  

   (http://fld.czu.cz/~bohm/formaldehyd.htm) 

Butylacetát  9 µg/m3 

   RUTH JON H. (1986) : American Industrial Hygiene Association. Odor  

    Thresholds and Irritation Levels of Several Chemical Substances: A Review, 

    California. 

   (http://www.timestream.com/vgh/downloads/NO2articles/Ruth%201986.pdf) 

 (zdroj : rozptylová studie) 

 

 

Benzo(a)pyren  

Benzo(a)pyren je polycyklický aromatický uhlovodík (PAU), který bývá při posuzování 

zdravotních rizik častým reprezentantem skupiny PAU jakožto komplexní směsi chemických 

látek uhlovodíkového charakteru. Nejvýznamnějšími expozičními cestami PAU jsou ingesce 

(představující cca 80 % celkového příjmu PAU) a inhalace. Z trávicího traktu jsou PAU 

absorbovány jen částečně (biodostupnost se mění podle typu PAU cca od 10 do 80 %), 

z respiračního traktu naopak rychle a téměř kompletně. Při biotransformaci některých PAU 

dochází ke vzniku reaktivních (většinou mutagenních) metabolitů.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK219914
https://www.env.go.jp/en/air/odor/measure/cover.pdf
http://www.timestream.com/vgh/downloads/NO2articles/Ruth%201986.pdf
http://fld.czu.cz/~bohm/formaldehyd.htm
http://www.timestream.com/vgh/downloads/NO2articles/Ruth%201986.pdf
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Údaje ze studií na zvířatech naznačují, že některé PAU mohou indukovat řadu 

nežádoucích zdravotních účinků, zahrnujících imunotoxicitu, genotoxicitu, karcinogenitu a 

reprodukční toxicitu (postihující obě pohlaví). Pravděpodobně také ovlivňují vznik a rozvoj 

aterosklerózy. O systémové toxicitě PAU existuje však jen málo údajů, neboť zřetelné 

známky toxicity obvykle nejsou patrné, dokud dávka není dostatečná k vyvolání nádoru. Při 

reálné expozici u lidí se obvykle nepředpokládá riziko nekarcinogenních toxických účinků. 

 Kritickým účinkem, kterému je věnována největší pozornost, je proto karcinogenita, 

která je u B(a)P a několika dalších PAU dostatečně dokumentována v experimentech na 

zvířatech a naznačují ji i výsledky epidemiol. studií u profesionálně exponované populace. 

Přímé důkazy o karcinogenitě jednotlivých látek u lidí však chybí, neboť expozice 

v pracovním prostředí se vždy týká celé směsi PAU.  

Z výše uvedených důvodů byly jako výchozí bod pro hodnocení zdravotního rizika 

expozice PAU vybrány důkazy o jejich karcinogenitě. Při výpočtu zdravotních rizik 

benzo(a)pyrenu se používá jednotka karcinogenního rizika 8,7 x 10-2 (na 1 µg/m3), WHO 

2000.  

 

Benzen  

Benzen je bezbarvá kapalina, málo rozpustná ve vodě, charakteristického 

aromatického zápachu, která se snadno odpařuje. Je obsažen v surové ropě a ropných 

produktech. Hlavními zdroji uvolňování benzenu do ovzduší je vypařování z pohonných 

hmot, výfukové plyny a cigaretový kouř. 

Akutní otrava benzenem inhalační a dermální cestou vyvolává po počáteční stimulaci 

a euforii útlum centrálního nervového systému. Dochází též k podráždění kůže a sliznic. 

Syndromy po požití zahrnují zvracení, ztrátu koordinace až delirium, změny srdečního rytmu.  

Kritickým orgánem při chronické expozici je kostní dřeň, účinkem metabolitů benzenu 

zde dochází ke vzniku různých poruch krvetvorby.  

Pozorovány byly také imunologické změny. O fetotoxických nebo teratogenních 

účincích benzenu nejsou přesvědčivé zprávy. Při hodnocení rizika benzenu se hlavní 

pozornost věnuje karcinogenitě.  

Benzen je prokázaný lidský karcinogen, zařazený IARC do skupiny 1. US EPA jej též 

řadí do kategorie A jako známý lidský karcinogen pro všechny cesty expozice.  

Epidemiologické studie u profesionálně exponované populace poskytly jasné důkazy 

o kauzálním vztahu k akutní myeloidní leukémii a naznačují vztah i k chronické myeloidní 

leukémii a chronické lymfadenóze.  
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WHO definovala pro benzen na základě zhodnocení řady studií jednotku 

karcinogenního rizika pro celoživotní expozici koncentraci 1 µg/m3 v rozmezí 4,4 – 7,5 x 10-6 

(používá se hodnota 6 x 10-6), v těchto studiích však byly osoby exponovány koncentracím o 

několik řádů vyšším než se mohou vyskytovat ve venkovním ovzduší. Extrapolace do oblasti 

nízkých koncentrací proto pravděpodobně neodpovídá skutečné křivce účinnosti (jedná se o 

horní mez odhadu rizika).  

V tabulkách Regional Screening Level (RSL), revize 11/2015, je uvedena na základě 

RfC vypočtená hraniční ještě akceptovatelná koncentrace ve vnějším ovzduší 0,36 µg/m3, 

odpovídající kvocientu nebezpečí HQ = 1. RSL je koncentrace látky ve vodě, vzduchu a 

půdě, představující při standardním expozičním scénáři ještě přijatelnou míru rizika toxického 

nebo karcinogenního účinku. Nepočítá se s příjmem dané látky jinými expozičními cestami, 

ani s příjmem jiných podobně působících látek. 

 

Oxid uhelnatý CO 

Oxid uhelnatý je jedna z nejběžnějších a velmi rozšířených škodlivin v ovzduší, 

častým zdrojem je doprava. Hlavní cestou expozice oxidu uhelnatého je inhalace, a to jak ze 

zdrojů ve venkovním prostředí, tak ve vnitřním prostředí.  

Hlavním účinkem oxidu uhelnatého je jeho vazba na molekuly krevního barviva 

hemoglobinu (za vzniku karboxyhemoglobinu), které pak nejsou schopné přenášet do tkání 

kyslík. Ochota vázat se na hemoglobin je u oxidu uhelnatého 200 - 250 x vyšší než u kyslíku. 

Při akutní expozici oxidu uhelnatému dochází k tkáňové hypoxii (nedostatku kyslíku), 

především u orgánů a tkání s vysokým obsahem kyslíku jako je mozek, srdce, vyvíjející se 

plod. Během expozice oxidem uhelnatým se hladina karboxyhemoglobinu rychle zvyšuje a 

po 6 - 8 hodinách expozice se ustálí na určitém rovnovážném stavu. Tato vazba oxidu 

uhelnatého na hemoglobin je reverzibilní.  

Nepříznivými zdravotními účinky při inhalační expozici CO jsou neurologické účinky 

na lidský organismus se změnou chování, kardiovaskulární účinky a vliv na vývoj plodu. 

Karcinogenní ani mutagenní účinky oxidu uhelnatého nebyly v žádné studii zjištěny.  

WHO (ve Směrnici pro kvalitu ovzduší v Evropě, 2000) doporučuje k prevenci rizika 

následující hodnoty : 100 mg/m3 po dobu 15 minut, 60 mg/m3 po dobu 30 minut, 30 mg/m3 po 

dobu 1 hodiny, 10 mg/m3 po dobu 8 hodin.  

 

Oxidy dusíku NOx - oxid dusičitý NO2 

Oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější klasické škodliviny v ovzduší. Hlavním 

zdrojem antropogenních emisí oxidů dusíku do ovzduší je spalování fosilních paliv.  
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Ve většině případů jsou emitovány převážně ve formě oxidu dusnatého, který je ve 

vnějším ovzduší rychle oxidován přítomnými oxidanty na oxid dusičitý. Oxid dusičitý NO2 je 

z hlediska účinků na lidské zdraví významnější a je o něm k dispozici dostatek validních 

údajů. 

Hlavní cestou expozice oxidu dusičitého je inhalace a to jak ze zdrojů ve venkovním 

prostředí, tak ve vnitřním prostředí.  

Publikované nepříznivé zdravotní účinky oxidu dusičitého ve Směrnici WHO pro 

kvalitu ovzduší v Evropě z roku 2000 vycházejí z výsledků kontrolovaných klinických studií a 

z epidemiologických studií. Epidemiologické studie prokázaly různé účinky zahrnující 

poškození plicního metabolismu, plicních funkcí a zvýšení vnímavosti k plicním infekcím. Z 

klinických studií vyplynulo, že vliv na plicní funkce u zdravých osob mají až vysoké 

koncentrace nad 1990µg/m3. Další studie byly zaměřeny na citlivé skupiny osob a to na 

astmatiky, pacienty s chronickou obstrukční chorobou plic a pacienty s chronickou 

bronchitidou, kteří jsou k akutním změnám funkce plic a zvýšení reaktivity dýchacích cest 

jednoznačně náchylnější. WHO ve svých závěrech uvádí, že malé změny v plicních funkcích 

byly popsány v několika studiích u astmatiků při akutní expozici 375 - 565µg/m3 a tuto 

koncentraci považuje za LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které je ještě pozorována 

nepříznivá odpověď na statisticky významné úrovni ve srovnání s kontrolní skupinou). Na 

základě těchto klinických studií WHO stanovila směrnou hodnotu pro jednohodinovou 

koncentraci na úrovni 200 µg/m3. Při dvojnásobné koncentraci navržené doporučené 

hodnoty, tj. 400 µg/m3, byly pozorovány malé změny plicních funkcí u astmatiků s 

konstatováním, že chlad a další alergeny v ovzduší současně s inhalací oxidu dusičitého tyto 

nepříznivé účinky zvyšují. Pro krátkodobé imisní koncentrace 100 µg/m3, což představuje 50 

% doporučené hodnoty, nebyly u nejcitlivější skupiny populace (u astmatiků) zaznamenány 

nepříznivé zdravotní účinky. WHO v aktualizovaném dodatku z roku 2005 uvádí výsledky 

opakovaných studií, které ukazují na přímé ovlivnění plicních funkcí u astmatiků při 

krátkodobých expozicích 560 µg/m3 a zvýšení reaktivity dýchacích cest u astmatiků nad 200 

µg/m3. Na základě výsledků těchto studií potvrdilo směrnou hodnotu jednohodinové 

koncentrace NO2 na úrovni 200 µg/m3. WHO ve Směrnici pro kvalitu ovzduší v Evropě z roku 

2000 uvádí, že v současné době nejsou k dispozici epidemiologické studie pro chronické 

působení oxidu dusičitého, které by jednoznačně stanovily délku expozice a úroveň 

koncentrace, která by při dlouhodobé expozici neměla prokazatelný zdravotně nepříznivý 

účinek. Studie ve vnitřním prostředí naznačily, že zvýšení koncentrací oxidu dusičitého o 30 

µg/m3 (jednalo se o průměrné 2 týdenní koncentrace) představuje 20 % nárůst nemocí 

dolních cest dýchacích u dětí ve věku 5 - 12 let, zároveň je konstatováno, že tyto výsledky 
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nemohou být aplikovány pro kvantifikaci vlivu oxidu dusičitého ve venkovním prostředí. 

Epidemiologické studie ve venkovním městském prostředí amerických a evropských měst v 

případě chronické expozice nalezly kvalitativní vztah mezi působením oxidu dusičitého na 

nárůst respiračních příznaků u astmatických dětí či pokles plicních funkcí u dětí (většinou při 

průměrné roční koncentraci 50 - 75 µg/m3 a vyšší, ve shodě se studiemi ve vnitřním 

prostředí).  

Na základě těchto epidemiologických studií WHO ve své Směrnici z roku 2000 

stanovilo směrnou hodnotu pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého v úrovni 40 

µg/m3, tato hodnota byla potvrzena i v aktualizovaném dodatku WHO z roku 2005, i přesto že 

nejnovější studie z vnitřního prostředí poskytly údaje o výskytu respiračních příznaků u dětí 

pod 40 µg/m3. Tyto důkazy však nejsou dle WHO prozatím dostatečně doloženy. V současné 

době nejsou k dispozici vztahy ke kvantitativnímu vyhodnocení chronického účinku oxidu 

dusičitého na lidské zdraví. 

 

Suspendované částice PM10 a PM2,5 

Prachové částice (polydisperzní aerosol) vznikají drcením a spalováním různých 

materiálů a látek. Pro posouzení účinku prachu na lidský organismus je potřebné znát 

velikost a tvar prachových částic, chemické složení, koncentraci a délku expozice. 

Částice menší než 10 µm – označované jako PM10, se dostávají do dolních cest 

dýchacích, což se může projevit na zvýšené nemocnosti, astmatickými potížemi i úmrtností. 

Citlivými skupinami jsou děti, starší osoby a osoby s onemocněním dýchacího a oběhového 

systému. Depozice v plicích je největší u částic o velikosti 1 – 2 µm. Částice s průměrem pod  

0,001 µm nejsou v plicích v podstatě vůbec zachytávány (jsou vydechovány). Částice o 

velikosti nad 10 µm jsou naopak součástí expozice požitím.  

Částice z frakce PM2,5 a zejména při rozměrech pod 1 µm, pronikají v 90 i více % do 

plicních alveolů a ovlivňují jejich stěny (respirabilní podíl). V případě, že obsahují i další 

škodliviny, jako např. těžké kovy, jejich škodlivost prudce vzrůstá. Frakce PM2,5 je proto 

považována za zdravotně významnější než PM10.  

Popisované účinky zvýšení denních koncentrací PM10 zahrnují nejčastěji nárůst 

celkové nemocnosti i úmrtnosti, zejména na kardiovaskulární onemocnění, zvýšení počtu 

osob hospitalizovaných  pro respirační onemocnění, zvýšení kojenecké úmrtnosti, zvýšení 

výskytu příznaků ovlivnění dýchacího ústrojí (kašel, ztížené dýchání) zejména u astmatiků, 

z toho vyplývající zvýšená spotřeba bronchodilatancií (léků na rozšíření dýchacích cest) a 

změny plicních funkcí při spirometrickém vyšetření.  
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Závěry publikovaných studií jsou srovnatelné a nasvědčují tomu, že riziko spojené 

s krátkodobou expozicí částicím frakce PM10 znamená vzestup celkové mortality o 0,5 % při 

zvýšení denní průměrné koncentrace částic PM10 o 10 µg/m3 nad 50 µg/m3. Tento vztah 

expozice a účinku pro kvantitativní zhodnocení akutního působení doporučuje WHO 

v dodatku, aktualizujícím v roce 2005 Směrnici pro kvalitu ovzduší v Evropě. Nárůst denní 

průměrné koncentrace PM10 je spojen podle meta-analýzy evropských epidemiologických 

studií s dalšími hodnotitelnými ukazateli vlivu na zdraví, patří sem zvýšení počtu hospitalizací 

z důvodu respiračních onemocnění u osob starších 65 let o 0,7 % a zvýšená spotřebu léků u 

dětí s chronickým respiračním onemocněním o 0,5 %.  

Jako sumární odhad z různých epidemiologických studií, vztažený ke zvýšení denní 

průměrné koncentrace PM10 o 10 µg/m3, je uváděno i zvýšení počtu lidí trpících kašlem o 3,6 

% a lidí s podrážděním dolních dýchacích cest o 3,2 %.  

Účinky dlouhodobého působení suspendovaných částic se týkají snížení plicních 

funkcí, zvýšené respirační nemocnosti, výskytu symptomů chronické bronchitidy, spotřeby 

léků pro rozšíření průdušek při dýchacích obtížích a zkrácení délky života hlavně z důvodu 

vyšší úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění a pravděpodobně i karcinom plic.  

Poslední zpráva WHO uvádí odhad, že současná úroveň znečištění ovzduší 

suspendovanými částicemi v Evropě zkracuje délku života obyvatel 25 zemí EU v průměru o 

8,6 měsíce.  

Diskutovanou otázkou je, zda hmotnostní koncentrace jsou ideálním deskriptorem 

znečištění ovzduší aerosolem, protože zdravotní účinky jemných částic souvisí více s jejich 

počtem a velikostí povrchu než s hmotností částic. 

Zvýšení průměrné roční koncentrace PM2,5 o 10 µg/m3 zvyšuje podle závěrů WHO 

celkovou úmrtnost exponované populace cca o 6 % (u dospělých nad 30 let). Tento vztah se 

statisticky významně projevuje cca od 10 μg/m3 průměrné roční koncentrace PM2,5.  

V posledních letech sílí názor, že vhodnějším ukazatelem dlouhodobého působení je 

celkový počet let ztráty života – YOLL (Years of Life Lost). K přesnému výpočtu tohoto 

ukazatele jsou zapotřebí podrobné statistické údaje, které nejsou pro exponovanou populaci 

reálně k dispozici. Podle vztahu odvozeného pro země EU vede navýšení průměrné roční 

koncentrace PM2,5 o 1 µg/m3 k průměrné ztrátě délky života o 0,22 dne na osobu a rok.  

V přepočtu na expozici PM10 se jedná o vztah 4,0 x 10-4 YOLL na osobu, rok a 

průměrnou koncentraci 1 µg/m3. Dosud není stanoven jednotný postup hodnocení a jedná se 

skutečně jen o hrubý odhad skutečného stavu.  
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Veliká proměnlivost suspendovaných částic co do chemického i velikostního složení a 

také veliké rozdíly v citlivosti lidí velmi ztěžují vědecky zdůvodněné stanovování limitů, resp. 

v současné době se nepředpokládá, že jakýkoliv limit může spolehlivě ochránit každého 

člověka před všemi možnými nepříznivými zdravotními efekty. Snahou musí být snižování 

prašnosti na dosažitelné minimum.  

Limity, pokud jsou uváděny, jsou tedy spíše konvencí, která připouští u obzvláště 

citlivých lidí určitou malou míru nepříznivých vlivů. 

 

Tabulka 2 : Směrné hodnoty a postupné cíle dle Air Quality Guidelines - AQG, WHO 2005 

Roční průměrné koncentrace PM10 PM2,5  

Cíl 1 70 g/m
3
 35 g/m

3
 Riziko úmrtnosti o cca 15% vyšší než při AQG 

Cíl 2 50 g/m
3
 25 g/m

3
 Riziko úmrtnosti o cca 6% nižší než u cíle 1 

Cíl 3 30 g/m
3
 15 g/m

3
 Riziko úmrtnosti o cca 6% nižší než u cíle 2 

Směrná hodnota AQG 20 g/m
3
 10 g/m

3
  

24hodinové koncentrace PM10 PM2,5  

Cíl 1 150 g/m
3
 75 g/m

3
 Riziko úmrtnosti o cca 5% vyšší než při AQG 

Cíl 2 100 g/m
3
 50 g/m

3 Riziko úmrtnosti o cca 2,5% vyšší než při AQG 

Cíl 3 75 g/m
3
 37,5 g/m

3
 Riziko úmrtnosti o cca 1,2% vyšší než při AQG 

Směrná hodnota AQG *) 50 g/m
3
 25 g/m

3
 -  

*) Založeno na vztahu mezi 24h a ročními úrovněmi PM. 

 

 

IV.3.  Vyhodnocení expozice 

- zdroj :  rozptylová studie k záměru 

pachová studie k záměru 

www.chmi.cz 

- imisní pozadí – viz nejistoty hodnocení 

 

Zájmovou oblastí pro hodnocení zdravotních rizik z ovzduší je území v okolí 

průmyslového areálu a dotčených komunikací - území, ve kterém byly zvoleny výpočtové 

body pro účely zpracování rozptylové studie, resp. zvolené výpočtové body mimo 

geometrickou síť referenčních bodů reprezentujících nejbližší obytné objekty - viz mapka v 

rozptylové studii. 

 

 Ref. bod - adresa 

1 Rodinný dům, Tylova 204, Chrast  

2 Rodinný dům, 5. května 490, Chrast  
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3 Rodinný dům, 5. května 600, Chrast  

4 Rodinný dům, 5. května 208, Chrast  

5 Rodinný dům, Tylova 291, Chrast  

6 Rodinný dům, Tylova 365, Chrast  

7 Rodinný dům, Tyršova 329, Chrast  

8 Bytový dům, Tyršova 88, Chrast  

9 Rodinný dům, Tyršova 342, Chrast  

10 Rodinný dům, Tyršova 474, Chrast  

11 Rodinný dům, Tylova 351, Chrast  

12 Rodinný dům, Tylova 352, Chrast  

13 Rodinný dům, Tylova 661, Chrast  

14 Rodinný dům, 5. května 599, Chrast  

 

Tabulka 3 : Dotčená populace - počty obyvatel v obcích (zdroj : czso.cz) 

Název obce (města) 

 

Kód  

obce (města) 

Počet obyvatel 

dle ČSÚ 

(k 1.1.2015) 

Chrast  571539 3 133 

 

 

KVALITA OVZDUŠÍ V LOKALITĚ 

Pro vyjádření imisní situace znečišťujících látek v předmětné lokalitě lze použít 

hodnoty publikované ČHMÚ - odečty z map, průměry hodnot koncentrací pro čtverec území 

o velikosti 1 km2 vždy za předchozích 5 kalendářních let, nyní tedy za léta 2010 až 2014. 

 Nejbližší měřicí stanicí monitoringu znečišťujících látek je stanice č. 619 ve 

Svratouchu (ČHMÚ), ležící ve vzdálenosti cca 20 km jihovýchodně od prostoru záměru. 

 

- klasifikace   pozaďová, venkovská, zemědělská; přírodní 

- nadmořská výška  735 m n.m. 

- terén     vrcholová poloha ve značně svažitém terénu (nad 10 %) 

- krajina    zemědělská půda, převažuje orná půda 

- reprezentativnost    oblastní měřítko (desítky až stovky km) 

- cíl měření   stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací 
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Tabulka 4 : Imisní situace – stanice č. 619 Svratouch, r. 2014 (zdroj : www. chmi.cz)  
 

Látka 

IMISNÍ CHARAKTERISTIKY [µg.m
-3

] 

čtvrtletní 
roční průměr denní maximum (datum) 

I.Q II.Q III.Q IV.Q 

PM10 22,2 14,8 14,8 14,3 16,5 

61,0 (8.3.2014) 

98% Kv.=47,0 

počet překročení=4 

PM2,5 - - - - 13,1 
59,0 (8.3.2014) 

98% Kv.=40,0 

 

 

VÝHLED 

Podkladem pro hodnocení je rozptylová a pachová studie k záměru. 

 Rozptylová studie (Ing. Jana Kočová, 03/2016) - studie hodnotí příspěvky 

relevantních škodlivin spojených s technologií - acetaldehyd, aceton, ethylacetát, 

formaldehyd a butylacetát, a dopravou - B(a)P, benzen, CO, NO2, PM10 a PM2.5. 

 Pachová studie (ODOUR, s.r.o., 03/2016) - studie se zabývá problematikou 

pachových látek vznikajících v průběhu posuzovaného technologického procesu 

(emisemi VOC). 

Pro hodnocení expozice byly využity hodnoty imisních příspěvků škodlivin v 

referenčních bodech charakterizujících významné body ochrany obyvatelstva. 

Situování referenčních bodů je dokladováno v příslušné části obou studií. 

Výpočty byly provedeny programem SYMOS’97. 

Výpočet nárůstu očekávaných imisních koncentrací se týká jen nově instalovaných 

zdrojů znečišťování ovzduší a nárůstu související dopravy. 

 

Pro expozici imisím byla uvažována pouze inhalační cesta vstupu škodliviny z 

ovzduší do organismu. Podkladem při hodnocení inhalační expozice je konzervativní přístup, 

kdy vypočtené imisní příspěvky škodlivin v rozptylové studii budou působit na obyvatelstvo 

ve venkovním prostředí 24 hodin denně. Uvedený přístup je v souladu s principem 

předběžné obezřetnosti, hodnocené pozadí znečištění atmosféry na modelované oblasti 

poněkud nadhodnocuje a je proto z hlediska potenciálně dotčených obyvatel v okolí 

hodnoceného záměru na straně bezpečnosti. 

Podrobné údaje o imisním pozadí a výsledky výpočtů jsou v rozptylové a pachové 

studii, dále jsou uvedeny pouze relevantní údaje.  
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Organické látky z technologie 

POZADÍ 

Údaje o imisním pozadí nejsou k dispozici. 

VÝHLED - příspěvek v bodech obytné zástavby 

Nejvyšší hodnoty :  Acetaldehyd  0,00329 µg/m3 (roční průměr) 

      0,32 µg/m3 (24-hod. koncentrace) 

      0,369 µg/m3 (1-hod. koncentrace) 

   Aceton   0,00145 µg/m3 (roční průměr) 

      0,163 µg/m3 (1-hod. koncentrace) 

   Ethylacetát  0,0081 µg/m3 (roční průměr) 

      0,914 µg/m3 (1-hod. koncentrace) 

   Formaldehyd  0,00208 µg/m3 (roční průměr) 

      0,233 µg/m3 (1-hod. koncentrace) 

   Butylacetát  0,00074 µg/m3 (roční průměr) 

      0,083 µg/m3 (1-hod. koncentrace) 

 

Pachové látky 

- imisní koncentrace v bodech obytné zástavby : max. 1 OU/m3 

 

Benzo(a)pyren 

POZADÍ  

Podle hodnocení úrovně znečištění ovzduší v předmětné lokalitě se pětileté průměry 

ročních průměrných koncentrací v zájmovém území pohybují na úrovni 0,86 ng.m-3 a 

1 ng.m-3 (za roky 2010 až 2014). 

VÝHLED - příspěvek v bodech obytné zástavby 

Nejvyšší hodnoty :   0,00020 ng/m3 (roční průměr) 

 

Benzen 

POZADÍ  

Podle hodnocení úrovně znečištění ovzduší v předmětné lokalitě se pětileté průměry 

ročních průměrných koncentrací v zájmovém území pohybují na úrovni 1,3 µg.m-3 (za 

roky 2010 až 2014). 

VÝHLED - příspěvek v bodech obytné zástavby 

Nejvyšší hodnoty :   0,00056 µg/m3 (roční průměr) 
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Oxid uhelnatý CO 

POZADÍ 

Údaje o imisním pozadí nejsou k dispozici. 

VÝHLED - příspěvek v bodech obytné zástavby 

Nejvyšší hodnoty :   8,99 µg/m3 (8-hod. koncentrace) 

 

Oxid dusičitý NO2 

POZADÍ  

Podle hodnocení úrovně znečištění ovzduší se pětileté průměry ročních průměrných 

koncentrací v zájmovém území pohybují na úrovni 13,9 µg.m-3 a 16 µg.m-3 (za r. 2010 

až 2014). 

VÝHLED - příspěvek v bodech obytné zástavby 

Nejvyšší hodnoty :    0,0055 µg/m3 (roční průměr) 

1,038 µg/m3 (1-hod. koncentrace) 

 

Suspendované částice PM10 

POZADÍ  

Měřicí stanice č. 619, r. 2014  16,5 µg/m3 (roční průměr) 

     61,0 µg/m3 (24-hod. max.), 98% Kv.=47,0 µg/m3 

Podle hodnocení úrovní znečištění ovzduší v předmětné lokalitě se pětileté průměry 

ročních průměrných koncentrací v zájmovém území pohybují na úrovni 23,4 µg.m-3 a 

25 µg.m-3 (za roky 2010 až 2014). Podle téhož hodnocení je PM10 – 36. nejvyšší 

hodnota 24-hod. průměrné koncentrace v zájmovém území max. 41 µg.m-3 a 43,4 

µg.m-3. 

VÝHLED - příspěvek v bodech obytné zástavby 

Nejvyšší hodnoty :   0,0228 µg/m3 (roční průměr) 

0,518 µg/m3 (denní průměr) 

 

Suspendované částice PM2,5 

POZADÍ  

Měřicí stanice č. 619, r. 2014  13,1 µg/m3 (roční průměr) 

     59,0 µg/m3 (24-hod. max.), 98% Kv.=40,0 µg/m3 

Podle hodnocení úrovně znečištění ovzduší v předmětné lokalitě se pětileté průměry 

ročních průměrných koncentrací v zájmovém území pohybují na úrovni 18,5 µg.m-3 a 

19,7 µg.m-3 (za roky 2010 až 2014). 

VÝHLED - příspěvek v bodech obytné zástavby 

Nejvyšší hodnoty :   0,0078 µg/m3 (roční průměr) 
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IV.4.  Charakterizace rizik 

CHARAKTERIZACE RIZIKA NEKARCINOGENNÍCH ÚČINKŮ  

Kvantitativní charakterizaci rizika toxických nekarcinogenních účinků se stanovuje 

pomocí kvocientu nebezpečnosti HQ, což je podíl koncentrace dané látky v ovzduší se 

zdravotně významnými (referenčními) koncentracemi dle WHO, US EPA, Cal/EPA či dalších 

institucí. Referenční koncentrace je stanovená koncentrace, která při celoživotní inhalační 

expozici (včetně citlivých podskupin) pravděpodobně nezpůsobí poškození zdraví. 

Pokud je hodnota HQ ˂ 1, neočekává se žádné významné riziko toxických účinků. 

 

CHARAKTERIZACE RIZIKA KARCINOGENNÍCH ÚČINKŮ 

Kvantifikace míry karcinogenního rizika se vyjadřuje jako individuální celoživotní 

pravděpodobnost zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci 

vlivem hodnocené látky při celoživotní expozici ILCR. Pro vlastní výpočet ILCR se využívají 

jednotky karcinogenního rizika UR nebo směrnice karcinogenního rizika CSFi, které udávají 

karcinogenní potenciál dané látky při celoživotní inhalaci v ovzduší. 

ILCR = Cr (µg/m3) x UR (µg/m3)-1 

U látek s karcinogenním účinkem se hodnocení míry karcinogenního rizika provádí na 

základě průměrných ročních koncentrací Cr - vzhledem k tomu, že se jedná o pozdní účinek 

těchto látek na základě dlouhodobé chronické expozice. Při hodnocení karcinogenního 

účinku se vychází z principu společensky přijatelného rizika, tedy pravděpodobnosti 

navýšení celoživotního rizika onemocnění v populaci (tzv. ILCR), která je považována za 

ještě akceptovatelnou - obecně se považuje za přijatelné rozmezí rizika řádová úroveň 

pravděpodobnosti 10-6 (1 až 10 případů onemocnění na milion exponovaných osob). 

 

Organické látky z technologie 

Údaje o stávajícím pozadí nejsou k dispozici. 

 

Acetaldehyd : 

U acetaldehydu se hodnotí riziko nekarcinogenního i karcinogenního působení. 

Nekarcinogenní efekty : 

Akutní toxicita acetaldehydu je nízká, uvádí se iritace očí a horních cest dýchacích při 

inhalační koncentraci minimálně 90 - 240 mg.m-3 (WHO 1995), přesto byly stanoveny 

tolerovatelné hodnoty : 2 mg/m3 (24-hodinová koncentrace), 50 µg/m3 (roční průměr). 

K dispozici je také RfC chronická inhalační koncentrace = 0,009 mg/m3 (US EPA). 
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Vypočítané imisní příspěvky záměru jsou při porovnání s dostupnými zdravotně 

významnými údaji o několik řádů nižší (hodnoty HQ jsou ˂ 1), tudíž není třeba předpokládat 

při krátkodobé i dlouhodobé expozici acetaldehydu významné riziko toxických účinků. 

Karcinogenní efekty : 

Možné karcinogenní účinky jsou vyjádřeny kvantitativně jednotkou karcinogenního 

rizika pro celoživotní expozici 1,5 - 9 x 10-7 (μg/m3)-1, WHO 1995. 

Příspěvek záměru ve výši 0,00329 µg/m3 
znamená individuální celoživotní riziko 

nádorového onemocnění při celoživotní expozici, resp. za 70 let na úrovni 3 x 10-9 až 4,9 x 

10-10, což jsou hodnoty zcela zanedbatelné. 

 

Aceton 

U acetonu se hodnotí riziko nekarcinogenních účinků. 

ATSDR stanovila pro inhalační expozici následující hodnoty MRL (Minimal Risk 

Level) : 26 ppm (tj. 62 mg/m3), akutní expozice; 13 ppm (tj. 31 mg/m3), subakutní a chronická 

expozice. 

Referenční koncentrace pro prahové účinky je dle US EPA 370 µg/m3 (roční interval).  

Vypočítané nejvyšší imisní příspěvky záměru - 0,00145 µg/m3 (roční průměr) a 0,163 

µg/m3 (1-hod. koncentrace) jsou významně nižší než publikované referenční koncentrace, 

hodnoty kvocientu HQ jsou nižší než 1, a to znamená, že expozice imisím acetonu v 

důsledku záměru nepředstavuje významné riziko toxických účinků. 

 

Ethylacetát 

Ethylacetát je látka s relativně nízkou toxicitou. Vyvolává dráždění sliznic a ve 

vysokých koncentracích může narušovat centrální nervové funkce. Při dlouhodobém 

kontaktu může vyvolávat záněty kůže. 

Hodnocení se týká pouze nekarcinogenních účinků. 

Regional Screening Level (RSL) : 

V tabulkách Regional Screening Level (RSL), revize 11/2015, je uvedena na základě 

RfC vypočtená hraniční ještě akceptovatelná koncentrace ve vnějším ovzduší 7,3 x 101 

µg/m3, odpovídající kvocientu nebezpečí HQ = 1.  

Z důvodu nedostatku jiných údajů je relevantní použít 1/100 přípustných limitů pro 

pracovní prostředí dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění : 

1/100 NPK-P (nejvyšší přípustná konc.) = 9 mg/m3 - pro hodnocení akutního účinku 

1/100 PEL (přípustný expoziční limit) = 7 mg/m3 - pro hodnocení chronického účinku 
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Imisní příspěvky záměru jsou dle výpočtů v rozptylové studii velmi nízké : 0,0081 

µg/m3 (roční průměr), 0,914 µg/m3 (1-hod. koncentrace) - hodnoty kvocientu HQ jsou nižší než 

1, významné riziko toxických účinků při expozici ethylacetátu se nepředpokládá. 

 

Formaldehyd 

U formaldehydu se hodnotí riziko nekarcinogenního i karcinogenního působení. 

Nekarcinogenní efekty : 

Ministerstvo zdravotnictví ČR uvádí pro formaldehyd referenční hodinovou 

koncentraci pro nekarcinogenní efekty 60 µg/m3. Obdobnou hladinu pro akutní působení 

v úrovni hodiny uvádí i US EPA California - OEHHA 55 µg/m3. ATSDR stanovila pro akutní 

inhalační expozici v trvání 1–14 dní hodnotu MRL v úrovni 0,04 ppm (tj. 49 µg/m3). 

Pro chronickou inhalační expozici stanovila US EPA California – OEHHA referenční 

hladinu REL v úrovni 9 µg/m3 a obdobně i ATSDR hladinu MRL = 0,008 ppm (tj. 10 µg/m3).  

Vypočítané hodinové i průměrné roční imisní příspěvky jsou min. o 2 řády nižší než 

publikované referenční hodnoty, neboli hodnoty HQ jsou nižší než 1, tudíž v případě 

expozice imisním příspěvkům formaldehydu ze záměru se nepředpokládá žádné významné 

riziko toxických účinků. 

Karcinogenní efekty : 

Při použití jednotky karcinogenního rizika 1,3 x 10-5 pro 1 µg/m3 (US EPA) by se 

individuální celoživotní riziko pro znečištění ovzduší formaldehydem v zájmovém území v 

důsledku záměru (nejvyšší roční příspěvek byl zjištěn 0,00208 µg/m3) pohybovalo na úrovni 

2,7 x 10-8, což je hodnota zanedbatelná. 

 

Butylacetát 

Inhalační toxicita je popisována jen při velmi vysokých koncentracích. 

Působí především dráždivě na sliznice očí, dýchacích cest, kůži. Působí i na centrální 

nervový systém, expozice se může projevit bolestmi hlavy, ospalostí, narkotickými účinky. 

V případě butylacetátu je třeba hodnotit toxické nekarcinogenní účinky této látky. 

Porovnáním zjištěné nejvyšší koncentrace v obytné zástavbě v důsledku záměru 

0,00074 µg/m3 (roční průměr; dle rozptylové studie) se zdravotně významnou hodnotou 

stanovenou pro ochranu před nepříznivými chronickými účinky - 400 µg/m3 (WHO), resp. 

výpočtem kvocientu HQ, který je hluboko pod hodnotou 1, je možné konstatovat, že vliv 

expozice v případě chronických účinků bude nevýznamný.  
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Pro hodnocení akutních účinků je z důvodu absence vhodných údajů možné použít 

1/100 přípustných limitů pro pracovní prostředí dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném 

znění : 

1/100 NPK-P (nejvyšší přípustná konc.) = 12 mg/m3 - pro hodnocení akutního účinku 

Nejvyšší zjištěné imisní příspěvky záměru jsou dle výpočtů v rozptylové studii 0,083 

µg/m3 (1-hod. koncentrace) - kvocient HQ je nižší než 1, významné riziko toxických účinků při 

expozici butylacetátu se nepředpokládá. 

 

Pachové látky 

Orientační porovnání modelovaných maximálních hodinových koncentrací s čichovým 

prahem ukazuje, že vypočtené hodnoty jsou u posuzovaných látek alespoň o dva řády pod 

čichovým prahem, s výjimkou acetaldehydu (s dovětkem, že byly pro porovnání použity 

nejnižší hodnoty z odborné literatury, převzaté z rozptylové studie). V případě acetaldehydu 

bylo zjištěno překročení čichového prahu 0,2 µg/m3 ve výpočtovém bodě č. 1 - rodinný dům, 

Tylova 204, Chrast; v ostatních výpočtových bodech obytné zástavby jsou příspěvky 

maximálních hodinových imisních koncentrací acetaldehydu nižší než 0,2 µg/m3. 

V této souvislosti je třeba přiznat, že čichový vjem vzniká velmi rychle, během 

několika vteřin. Hodinová koncentrace je příliš dlouhý interval, během kterého může díky 

meteorologické situaci koncentrace látky významně kolísat a způsobit minuty trvající 

intenzivní pachový vjem, ačkoliv hodinový průměr bude pod hodnotou čichového prahu. 

Průměrná hodinová koncentrace pod hranicí čichového prahu proto není zárukou, že se 

zápach v ovzduší nebude vyskytovat a že nebude příčinou obtěžování. Na druhou stranu, 

vnímání zápachu se vyznačuje obrovskou interindividuální variabilitou. Překročení čichového 

prahu (pokud pomineme, že čichové prahy jsou udávány v různých odborných materiálech v 

rozmezí jednoho, dvou i více řádů) neznamená, že všichni obyvatelé zápach cítí. Teoreticky 

jde o koncentraci, kterou cítí 50 % lidí.  

Dále je důležité uvést, že několik látek ve směsi může své pachové vlastnosti 

potencovat, ale také může dojít k maskování jedné pachové látky druhou. Ve výsledku to 

znamená, že izolované zhodnocení koncentrací několika pachových látek ve vztahu k jejich 

čichovým prahům nemůže zahrnout tyto efekty, které mohou výsledný pachový vjem 

významně změnit.  

V pachové studii byl použit přístup, kdy byly společné posouzeny naměřené 

koncentrace pachových látek z hlediska emisí z výrobního procesu a jejich rozptyl do 

okolí, zejména do prostoru obytné zástavby, a to koncentrace vyjádřené v pachových 

jednotkách, kdy je intenzita vjemu určena špičkovými hodnotami koncentrace.  
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Při koncentraci pachových látek 1 OU/m3 může být u 50 % respondentů pach vnímán, 

avšak nemůže být rozpoznán (identifikován). K obtěžování pachem dochází obvykle při 

koncentraci od 5 OU/m3.  

Z naměřených výsledků i vypočtených výsledků rozptylu plyne, že emise pachových 

látek jsou velmi nízké, na hranici stanovení. V nejbližším okolí haly, kde bude výroba 

bublinkové fólie umístěna, mohou být postižitelné, ale nebudou zdrojem obtěžování 

obyvatel v okolní zástavbě.  

Pro úplnost je třeba dodat, že hodnota 1 OU/m3 (imisní koncentrace v bodech obytné 

zástavby) byla vypočtena v bodě č. 1 (Tylova 204, Chrast), kde bylo zjištěno překročení 

čichového prahu pro acetaldehyd. 

 

Benzo(a)pyren 

V případě benzo(a)pyrenu je hodnocení rizika založeno na prokázané karcinogenitě 

této látky pro člověka a tedy bezprahovém působení na zdraví.  

Jednotka rizika pro B(a)P je uváděna 8,7 x 10-2 pro 1 µg/m3 (WHO). Individuální 

celoživotní riziko pro znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem v zájmové lokalitě v současné 

době (viz výše pětileté průměry 2010 - 2014) je možné vyjádřit rizikem 7,5 x 10-5 až 8,7 x  

10-5, tedy max. 9 případů nádorového onemocnění na 100 tis. lidí při celoživotní expozici, 

resp. za 70 let.  

Nejvyšší roční příspěvek záměru ke znečištění ovzduší B(a)P v referenčních bodech 

je v rozptylové studii vypočten 0,00020 ng/m3 - výše vyjádřené riziko vzniku nádorového 

onemocnění zůstává při součtu příspěvku se stávajícím pozadím beze změny. 

Samotný příspěvek záměru ve výši 2,0 x 10-7 µg/m3 
znamená individuální celoživotní 

riziko na úrovni 1,74 x 10-8, což je hodnota zanedbatelná. 

 

Benzen 

U benzenu se opět posuzuje riziko karcinogenního působení. 

Jednotka rizika pro benzen je udávána 6 x 10-6 pro 1 µg/m3 (WHO). Individuální 

celoživotní riziko pro znečištění ovzduší benzenem v zájmové lokalitě v současné době bez 

realizace plánovaného záměru (viz výše pětileté průměry 2010 - 2014) je možné vyjádřit 

rizikem 7,8 x 10-6, tedy max. 8 případů nádorového onemocnění na 1 mil. lidí při celoživotní 

expozici, resp. za 70 let.  

Nejvyšší hodnota příspěvku v bodech zástavby - 0,00056 µg/m3 (roční průměr) v 

součtu s pozaďovou imisní situací neznamená změnu výše vypočteného rizika. 

Individuální celoživotní riziko příspěvku záměru 3,36 x 10-9 je zanedbatelné. 
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Oxid uhelnatý CO 

Údaje o stávajícím pozadí nejsou k dispozici. 

Nejvyšší vypočtený imisní příspěvek 8-hod. koncentrací CO záměru je 8,99 µg/m3, 

což při porovnání s doporučenou směrnou hodnotou 10 mg/m3 (pro 8-hod. expozici), WHO 

2000, je údaj o několik řádů nižší. 

Vliv záměru na zdraví není předpokládán.  

 

Oxid dusičitý NO2 

Hodnoty imisního pozadí v území nedosahují doporučené směrné hodnoty 40 µg/m3 

(WHO, 2000), viz výše pětileté průměry ročních průměrných koncentrací za r. 2010 až 2014. 

Charakterizaci rizika chronických účinků NO2 nelze provést, neboť dle WHO 

v současné době nejsou k dispozici epidemiologické studie pro chronické působení NO2, 

které by jednoznačně stanovily délku expozice a úroveň koncentrace, která by při 

dlouhodobé expozici neměla prokazatelný zdravotně nepříznivý účinek. 

K charakterizaci rizika akutních účinků NO2 je možné použít porovnání s maximální 1-

hod. koncentrací 200 µg/m3 (WHO, 2005) jako zdravotně významnou hodnotou - nejvyšší 

zjištěné imisní příspěvky z provozu JASOBAL s.r.o. v důsledku záměru jsou v místech 

obytné zástavby o 2 řády nižší než jsou koncentrace představující zdravotní riziko - záměr 

tedy nebude mít z hlediska imisí NO2 vliv na zdraví obyvatelstva; zhodnocení situace při 

součtu nejvyšších příspěvkových hodnot s imisním pozadím není možné pro absenci 

stávající imisní krátkodobé koncentrace NO2 v lokalitě. 

 

Suspendované částice PM10 

Hodnoty pozadí - roční hodnoty (viz výše pětileté průměry ročních průměrných 

koncentrací za r. 2010 až 2014) v zájmovém území se pohybují nad směrnou hodnotou dle 

AQG – 20 µg/m3 (WHO, 2005). Výsledky z měřicí stanice č. 619 ve Svratouchu (za r. 2014) 

jsou příznivější, ukazují na soulad s uvedenou hodnotou WHO.  

Ohledně max. krátkodobých (24-hodinových) koncentrací PM10 – hodnoty imisního 

pozadí jsou významně pod doporučenou zdravotně významnou hodnotou WHO pro PM10 – 

50 µg/m3 (na základě 36. nejvyšší denní koncentrace v případě pětiletí 2010 - 2014 a u 

výsledků měření při zvažování hodnoty 98% Kvantilu). 

Záměr situaci v bodech zástavby prakticky neovlivní. 
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Suspendované částice PM2,5 

Při očekávané hodnotě roční imisní koncentrace v území na úrovni 18,5 µg/m3 a 19,7 

µg/m3 (viz výše pětileté průměry ročních průměrných koncentrací za r. 2010 až 2014), a 13,1 

µg/m3 (viz údaje z měření na stanici č. 619 Svratouch, r. 2014) lze konstatovat překračování 

směrné hodnoty dle WHO – 10 µg/m3 s tím, že stávající koncentrace zjištěné z pětiletých 

průměrů se pohybují nad hodnotou cíle 3 dle Air Quality Guidelines. 

Příspěvky provozu JASOBAL s.r.o. v důsledku záměru jsou ve vybraných bodech 

obytné zástavby zanedbatelné. 

 

 

Ke kvantitativnímu vyhodnocení rizika imisí PM10 a PM2,5  je možné také použít 

postup publikovaný WHO v rámci programu CAFE (Clean Air for Europe) a v rámci 

projektu HRAPIE (Health Risks of Air Pollution in Europe). 

 

V rámci této metodiky byly odvozeny vztahy expozice a účinku zohledňující průměrný 

výskyt hodnocených zdravotních ukazatelů u populace zemí EU a umožňující vyjádřit v 

závislosti na průměrné roční koncentraci PM10 přímo počet atributivních případů za rok. 

Vztahy jsou lineární a byly odvozeny pro celkovou úmrtnost a některé ukazatele 

nemocnosti. U úmrtnosti se vychází ze vztahu odvozeného z největší kohortové studie z 

USA, zahrnující 1,2 milionu dospělých obyvatel, který udává zvýšení celkové úmrtnosti u 

dospělé populace nad 30 let o 6 % spojené se změnou dlouhodobé koncentrace PM2,5 o 10 

μg/m3. Tento vztah se statisticky významně projevuje cca od 10 μg/m3 průměrné roční 

koncentrace PM2,5. 

Vztahy pro ukazatele nemocnosti jsou méně přesné než vztah pro úmrtnost. Je to 

dáno méně rozsáhlou databází podkladových studií i rozdíly v definici jednotlivých ukazatelů, 

avšak jsou používány, neboť demonstrují možný rozsah účinků znečištěného ovzduší na 

zdraví obyvatel. Vyjadřují přímo počet nových případů, událostí nebo dnů v jednom roce na 

určitý počet obyvatel dané věkové skupiny, odpovídající 10 μg/m3 průměrné roční 

koncentrace PM10 (nebo PM2,5).  

Konkrétně jsou tyto vztahy uvedeny v následujícím přehledu : 

- 26,5 nových případů chronické bronchitis na 100 000 dospělých ≥ 27 let 

- 4,34 akutních hospitalizací pro srdeční příhody na 100 000 obyvatel 

- 7,03 akutních hospitalizací pro respirační potíže na 100 000 obyvatel 

- 902 dní s omezenou aktivitou (RADs)* na 1000 obyvatel věku 16-64 let (vztah pro 

PM2,5)  
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- 180 dní s léčbou (bronchodilatans) u dětí s astma (asi 15 % dětí) na 1000 dětí věku 

5-14 let 

- 912 dní s léčbou (bronchodilatans) u dospělých s astma (asi 4,5 % dospělých) na 

1000 osob ≥ 20 let 

- 1,86 dní s respiračními příznaky dolních cest dýchacích včetně kašle na 1 dítě 5-14 

let 

- 1,30 dní s respiračními příznaky dolních cest dýchacích včetně kašle u dospělých 

s chronickým respiračním onemocněním (asi 30 % dospělé populace) na 1 

dospělého člověka 

 

* RADs (restricted aktivity days) – dny ve kterých člověk potřebuje ze zdravotních důvodů změnit svoji 

normální aktivitu. Jsou zjišťovány dotazníkovým průzkumem. Podle závažnosti se dělí na dny s 

upoutáním na lůžko, dny s absencí v zaměstnání nebo ve škole a na dny jen s mírným omezením 

normální aktivity, u kterých se odhaduje, že tvoří asi dvě třetiny celkového počtu RADs. 

 

Výše uvedené vztahy je možné použít pro výpočet atributivního rizika imisí PM10 a 

PM2,5 uvedenou metodikou pro modelový počet 1 000 obyvatel obytné zástavby v zájmovém 

území v okolí areálu JASOBAL s.r.o., Chrast u Chrudimě. 

Do výpočtu je jako průměrná roční koncentrace PM10 dosazena hodnota 25 μg/m3 

představující hodnotu pozadí v posuzované lokalitě (pětiletý průměr 2010 - 2014). Dále je 

dosazena hodnota 25,0228 μg/m3 znamenající výsledek součtu pozadí s vypočítaným 

nejvyšším imisním příspěvkem provozu v bodech obytné zástavby 0,0228 µg/m3 (převzato 

z rozptylové studie).  

Pro srovnání je výpočet proveden i pro hodnotu imisního limitu PM10 - 40 μg/m3.  

Od těchto hodnot je ve vlastním výpočtu v souladu s metodikou WHO odečtena 

hodnota 10 μg/m3, odhadovaná pro USA a Evropu jako základní přírodní pozadí PM10. 

Podkladové údaje pro výpočet ukazatelů : 

- věková struktura obyvatelstva v Pardubickém kraji ze zdravotnické ročenky ÚZIS 

2013 

- celková úmrtnost populace v Pardubickém kraji starší 30 let (15,6 případů úmrtí na  

1 000 osob za 1 rok) dle zdravotnické ročenky ÚZIS 2013 

- hodnota 0,7 použitá jako poměr frakcí PM2,5 a PM10 - představující průměr z poměrů 

obou frakcí na stanicích v ČR, kde jsou obě frakce PM současně měřeny 

Výpočet udává pro příslušný počet exponovaných obyvatel a jednotlivé kategorie 

zdravotních ukazatelů přímo míru vlivu znečištěného ovzduší, tedy absolutní počet 

zdravotních ukazatelů, který je možné přisoudit vlivu znečištěného ovzduší. 
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Vliv znečištěného ovzduší na úmrtnost je přitom třeba chápat tak, že není jedinou 

příčinou a uplatňuje se především u predisponovaných skupin populace, tedy hlavně u 

starších osob a lidí s vážným kardiovaskulárním nebo respiračním onemocněním, u kterých 

zhoršuje průběh onemocnění a výskyt komplikací a zkracuje délku života. Jedná se tedy o 

počet předčasných úmrtí. 

 

Tabulka 5 : Atributivní zdravotní riziko znečištění ovzduší imisemi PM10 a PM2,5 

Zdravotní riziko imisí PM10 a PM2,5 

(ukazatele atributivního rizika za 1 rok pro 1 000 exponovaných obyvatel) 

Ukazatel Průměrná roční koncentrace PM10 

 Imisní 

pozadí 

Imisní pozadí + přísp. záměru 

(výhled) 

Imisní 

limit 

 25 μg/m
3
 25,0228 μg/m

3
 40 μg/m

3
 

CELKOVÁ ÚMRTNOST 

Počet úmrtí u populace ve věku > 30 let 0,7 0,7 1,3 

NEMOCNOST - CELÁ POPULACE 

Hospitalizace pro srdeční onemocnění 0,07 0,07 0,13 

Hospitalizace pro respirační 

onemocnění 

0,11 0,11 0,21 

NEMOCNOST - DOSPĚLÍ 

Nové případy chronické bronchitis * 0,3 0,3 0,5 

Počet dní s příznaky u chronicky 

nemocných ** 

468 469 936 

Počet dní s léčbou u astmatiků 49 49 98 

Počet dní s omezenou aktivitou  638 639 1 277 

NEMOCNOST - DĚTI 

Počet dní s respiračními příznaky  274 274 547 

Počet dní s léčbou u astmatických dětí  4 4 8 

 

* Pro výpočet byl z důvodu absence přesnějšího věkového členění použit údaj o počtu obyvatel nad 30 let. 

** Z téhož důvodu použit údaj o počtu obyvatel nad 20 let. 

 

Provedený kvantitativní odhad zdravotního rizika spolehlivě dokládá, že imisní 

příspěvek záměru je zanedbatelný a prakticky se projevuje pouze v nejcitlivějších 

ukazatelích počtů dnů s omezenou aktivitou nebo s příznaky u chronicky nemocných, a to s 

minimální změnou. 
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Je třeba mít na zřeteli, že provedený výpočet je vzhledem k mnoha nejistotám v jeho 

výchozích podkladech i v odvození vlastních vztahů pouze hrubým odhadem skutečného 

stavu. Z hlediska interpretace výsledků je třeba vycházet z předpokladu, že se jedná o 

komplexní riziko účinku znečištěného ovzduší, které zahrnuje jak chronické účinky 

dlouhodobé imisní zátěže, tak i větší část akutních účinků dočasných výkyvů imisních 

koncentrací škodlivin. 

 

 

V. NEJISTOTY 

Při odhadu rizika je třeba vždy mít na zřeteli, že se jedná o zjednodušený pohled na 

složitý komplexní děj s mnoha faktory a proměnnými. 

Hlavní nejistoty : 

- Nejistoty spojené s použitím konzervativního přístupu, který celkové riziko vědomě 

nadhodnocuje, neboť předpokládá, že lidé jsou vystaveni hodnoceným koncentracím 

celých 24 hodin.  

- Čichové prahy jsou v odborné literatuře uváděny u většiny látek v širokém rozmezí 

několika řádů a použití dolní hranice tohoto rozmezí pro hodnocení znamená 

pravděpodobně nadhodnocení míry rizika. 

- Nejistota chybějících vstupních dat o imisním pozadí oblasti. 

- Nejistota použitých hodnot z rozptylové studie - je dána matematickým modelem, 

který je vždy jen přiblížením skutečnosti. 

- Zdrojem použitých toxikologických dat jsou zahraniční epidemiologické studie. Je to 

nezbytný postup, protože údajů o vztahu dávka – účinek je nedostatek. Přitom je 

zřejmé, že přenesení těchto vztahů z jiného prostředí (s jinou skladbou znečištěného 

ovzduší či s jinými populačními zvyklostmi), může vést ke zkreslení výsledků. 

- Nejistota vyplývající z chybějících nebo neúplných toxikologických dat u méně 

prozkoumaných látek, pro které je tedy možné provést pouze hrubý odhad možných 

rizik. 

- Předmětem hodnocení nejsou vlivy v době výstavby a při haváriích.  
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VI. ZÁVĚR 

Z provedeného hodnocení vlivů záměru ve společnosti JASOBAL s.r.o. v Chrasti u 

Chrudimě na veřejné zdraví vyplývají tyto hlavní závěry : 

 Příspěvky záměru k imisní situaci ve znečištění ovzduší škodlivinami z technologie a 

vyvolané dopravy byly v rozptylové studii zjištěny nízké a nemohou mít významný vliv 

na zdraví obyvatel v lokalitě.  

 U pachových látek bylo provedeno orientační porovnání modelovaných maximálních 

hodinových koncentrací s čichovým prahem, které ukazuje, že vypočtené hodnoty 

jsou u posuzovaných látek alespoň o dva řády pod čichovým prahem, s výjimkou 

acetaldehydu (s dovětkem, že byly pro porovnání použity nejnižší dohledané hodnoty 

z odborné literatury). V případě acetaldehydu bylo zjištěno překročení čichového 

prahu pouze ve výpočtovém bodě č. 1 - rodinný dům, Tylova 204, Chrast, v bodě 

nejbližším k výrobní hale. 

Objektivnější přístup k hodnocení pachových látek - tedy zjištění odhadované 

špičkové koncentrace směsi pachových látek vyjádřené v pachových jednotkách, 

ukázal, že emise pachových látek jsou velmi nízké, na hranici stanovení. V nejbližším 

okolí haly mohou být postižitelné, ale nejsou zdrojem obtěžování obyvatel. 

 Tyto závěry jsou zatíženy výše uvedenými nejistotami. 
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VIII. VYSVĚTLENÍ POUŽITÝCH ZKRATEK 

B(a)P  Benzo(a)pyren 

CAS  angl. Chemical Abstracts Service 

CNS  Centrální nervová soustava 

CO  Oxid uhelnatý 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

ČSÚ  Český statistický úřad 

LDPE  Nízkohustotní polyetylén (angl. Low Density Polyethylene) 

MZ   Ministerstvo zdravotnictví  

NO2  Oxid dusičitý 

NOAEC angl. No Observed Adverse Effect Concentration  

NOAEL angl. No Observed Adverse Effect Level  

NOx  Oxidy dusíku 

OU  Pachová jednotka (angl. Odour Unit) 

PAU  Polycyklický aromatický uhlovodík  

PM10, PM2,5 Tuhé znečišťující látky, frakce 10 a 2,5 µm 

RfC  Referenční koncentrace (angl. Reference Concentration) 

SZÚ  Státní zdravotní ústav 

UF  Faktor nejistoty (angl. Uncertainty Factor) 

US EPA Agentura pro ochranu živ. prostředí (angl. Environmental Protection Agency) 

ÚZIS  Ústav zdravotnických informací a statistiky 

VOC  Těkavé organické látky (angl. Volatile Organic Compounds) 

WHO  Světová zdravotnická organizace (angl. World Health Organization) 

 

Nejsou vysvětleny zřejmé, běžně používané zkratky – např. fyzikální jednotky. 
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1. Úvod 

 

Předkládaná akustická studie byla vypracována jako podklad pro oznámení vlivu záměru ZMĚNA 
UŽÍVANÍ STAVBY VÝROBNÍ HALY PLETÁRNY NA VÝROBU BUBLINKOVÉ FÓLIE Z GRANULÁTU na 
akustickou situaci v blízkém okolí. 

Dle požadavků zadavatele byly v hlukové studii posouzeny samostatnými výpočty dvě výpočtové 
varianty: 

 Varianta Nulová = výhledový stav 2017 bez záměru 

 Varianta Projektová = výhledový stav 2017 se záměrem 

 

2. Metodika 

Postup pro výpočet hluku z pozemní dopravy je od roku 1977 založen na výpočtu hodnot LAeq 
v referenční vzdálenosti od dopravní cesty a následném použití korekcí vztahujících se k poloze 
výpočtového místa. 

Používány jsou Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy vydané v roce 1991, které 
obsahují samostatné výpočtové postupy pro výpočet hodnot hluku z dopravy silniční, železniční, 
tramvajové, trolejbusové a z provozu na parkovacích a odstavných plochách pro osobní dopravu. 
Na zmíněné výpočtové postupy navazuje samostatná příloha, v níž jsou uvedeny zásady a postupy 
při navrhování protihlukových ochranných opatření. 

Od roku 1996 jsou pak pro oblast výpočtu hluku ze silniční dopravy používány novelizované 
postupy. Poslední novela metodiky byla provedena v roce 2011 jako účelová publikace ŘSD, pod 
názvem Výpočet hluku z automobilové dopravy, Manuál 2011. 

Pokud jde o hluk průmyslových zdrojů, řeší se úloha vyzařování průmyslového zdroje do 
venkovního prostředí. Výpočet hluku těchto zdrojů je založen na poklesu akustického tlaku se 
čtvercem vzdálenosti a je opět prováděn výpočtovým programem HLUK+ verze 11.04profi11. 
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3. Vstupní údaje 

3.1. Situace širších vztahů 

Umístění záměru: 

Kraj: Pardubický 

Obec: Chrast 

Katastrální území: Chrast, 653799 

Čísla parcel: st.p. 930, 619, p.č. 1195. 

Změna užívání stavby spočívá ve změně výroby (dříve pletárny) - ve zpracování granulátu LDPE - 
BRALENU na bublinkovou fólii. Objekt výrobní haly se sociálním zařízením se nachází v 
průmyslovém areálu ve funkční zóně výroby a skladování. Území je zastavěné, je součástí bývalého 
výrobního areálu. 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, je navrhována na plochách označených v 
územním plánu PS 4 – území výroby a skladů. 

Umístění záměru 

 

  

Záměr 
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Umístění záměru v ortofoto mapě 

 

 
 
3.2. Vstupní údaje 
Změna užívání stavby spočívá ve změně výroby (dříve pletárny) - ve zpracování granulátu LDPE - 
BRALENU na bublinkovou fólii. Objekt výrobní haly se sociálním zařízením se nachází v 
průmyslovém areálu ve funkční zóně výroby a skladování. 

Záměr se nachází v západní části města Chrast. Přístupová cesta je z hlavní komunikace II/358 
(Tyršova ulice), dále potom místní komunikací – ulice Tylova. V Tylově ulici je vjezd do areálu, kde 
se záměr nachází. 

Účelem navrhované změny je instalace dvou extruderů na bublinkové fólie, dále instalace jednoho 
aglomerátoru, jednoho stoje na výrobu bublinkových sáčků. 

Výroba folií bude probíhat v denní i noční době. 

 

Stavební a dispoziční řešení 

Vlastní stavbu haly tvoří typová nosná ocelová konstrukce A15 T 4,5/4,5 (dodávka RD Jeseník), 
včetně opláštění. Podezdívka pro opláštění je cihelná, jihozápadní štítová stěna je na celou výšku 
zděná. Stěnové panely tvoří  oplechování vnější stěny s tepelnou izolací, ukončenou lisovanou 
deskou. Vnitřní strany jsou tvořeny tepelnou izolací zaklopenou vnitřní vrstvou z vlnitého plechu. 
Podhledy jsou rovněž tvořeny vlnitým plechem s rozprostřenou tepelnou izolací. Podlaha je 
tvořena velkoformátovými dlaždicemi kladenými do podkladní betonové vrstvy. 
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VÝROBNÍ HALA 

Půdorysné rozměry: 15,0m x 63,20m 

Zastavěná plocha  948,00 m2 

Užitková plocha haly  899,30 m2 

Obestavěný prostor  5231,00 m3 

 

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 

Objekt je konstrukčně tvořen z betonového skeletového systému  se zděným obvodovým pláštěm 
a vnitřními zděnými příčkami. Střecha objektu plochá. Součástí objektu je plechová přístavba na 
šířku objektu na pozemku č. kat. 1195. Půdorysné rozměry: 7,60m x 26,5m, plechový přístavek 
7,60m x 3,0m. 

Zastavěná plocha  224,20 m2 

Užitková plocha  196,60 m2 

Obestavěný prostor  740,0 m3 

 
Charakterem záměru je změna užívání stavby ve výrobním charakteru - Výroba - lisování plastů - 
výroba bublinkové fólie. Provozem se rozumí zpracování granulátu LDPE při teplotě 190-260°C, 
technologií lité extruze. 

 

Technologické vybavení: 

 extruder bublinkové fólie BF 1200 – 2 ks 

 stroj na výrobu bublinkových sáčků a přířezů ZB 1600 – 1 ks 

 AGLOMERÁTOR HQ-300L pro zpracování LD,PP,HD – 1ks 

Aglomerátor je stroj na zpracování nepodělků - zpracování a mletí bublinkové fólie a k 
zaglomerování LDPE (přídavek vody, při teplotě 140°C). 

 

přídavné vybavení - kompresory , vývěvy - součást extruderů 

Odsávání - větrání  2 x ventilátor o výkonu 1700 m3/hod. Prostor haly je odsáván ventilátory u 
stropu – 2x typ HCFT/6-355 H. 

 

Vstupy do technologie: LDPE - BRALEN 2.17, LDPE - BRALEN 2.30 

Výstupy z  technologie: Produkty - bublinková fólie v šířkách 1200 mm 
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DOPRAVA 

Hlavní vjezd do haly je z východní strany, vedle přístavku. Dle údajů zadavatele zajišťuje dopravní 
obslužnost: 

2 nákladní automobily v denní době (4 pohyby NA celkem za 16 hodin v denní době) 

4 osobní automobily v denní době (8 pohybů OA celkem za 16 hodin v denní době) 

2 osobní automobily v noční době (4 pohyby OA celkem za 8 hodin v noční době) 

 

Osobní i nákladní doprava vyjíždí z areálu na místní komunikaci (Tylova ulice 35824), směrem na/z 
II/358. Osobní doprava se dále rozděluje rovnoměrně na II/358 (50% směr Chrudim, 50% směr 
Skuteč, Luže). Nákladní doprava přijíždí a odjíždí po II/358 směrem na Chrudim. V noční době 
nákladní doprava neprobíhá. 

 
Přehled intenzit dopravy: 
Dopravní prostředek Současný stav (Varianta 0) Přírůstek 

OA 0 OA/16h 0 OA/8h 8 OA/16h 4 OA/8h 

NA 0 NA/16h 4 NA/16h 

 
 
Výpočtovým rokem byl tedy zvolen rok 2017, kdy je předpokládán plný provoz záměru. 

 
 
3.3. Zdroje hluku 
 
Stacionární zdroje hluku 

Jako stacionární zdroje hluku se uplatní ventilátory a plášť výrobní haly. Do stacionárních zdrojů 
hluku se dále také počítají liniové zdroje areálových komunikací a parkovišť. 
 
Vlastní stavbu haly tvoří typová nosná ocelová konstrukce A15 T 4,5/4,5 (dodávka RD Jeseník), 
včetně opláštění. Podezdívka pro opláštění je cihelná, jihozápadní štítová stěna je na celou výšku 
zděná. Stěnové panely tvoří  oplechování vnější stěny s tepelnou izolací, ukončenou lisovanou 
deskou. Vnitřní strany jsou tvořeny tepelnou izolací zaklopenou vnitřní vrstvou z vlnitého plechu. 
Podhledy jsou rovněž tvořeny vlnitým plechem s rozprostřenou tepelnou izolací. Podlaha je 
tvořena velkoformátovými dlaždicemi kladenými do podkladní betonové vrstvy. 

Minimální index stavební vzduchové neprůzvučnosti pláště je Rw 30 dB, minimální index stavební 
vzduchové neprůzvučnosti střechy je také Rw 30 dB. 
 
Vzhledem k použitým technologiím budeme očekávat, že na vnitřním plášti haly se ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku pohybují okolo 70 dB. Plášť a střecha jsou modelovány jako plošné 
zdroje hluku, s hladinou akustického tlaku na vnitřní části pláště 70 dB a indexem stavební 
vzduchové neprůzvučnosti 30 dB. 
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VZT je umístěna na jižní fasádě haly, ve výšce 3 metry – 2x typ HCFT/6-355 LwA = 62 dB. 
 
Žádný ze stacionárních zdrojů souvisejících s provozem hodnoceného záměru, není zdrojem hluku 
s tónovým charakterem. 
 
Záměr bude provozován i v době noční. 
 
Terén byl hodnocen jako odrazivý. Rychlost pojíždění vozidel po areálu max. 30 km/hod. 
 
 

Stacionární zdroje 

Číslo zdroje Popis zdroje 

hladina 
akustického 

výkonu 

doba 
provozu 
den/noc 
t [hod.] 

výška zdroje 
h [m] 

LwA [dB] 

P1, P2 2x ventilátor na jižní fasádě 62,0 16/8 3,0 

F4 plošný zdroj – S fasáda 61,8 16/8 3,0 

F5 plošný zdroj – J fasáda 61,8 16/8 3,0 

F6 plošný zdroj – Z fasáda 55,6 16/8 3,0 

F7 plošný zdroj – V fasáda 55,6 16/8 3,0 

S8 plošný zdroj - střecha 65,8 16/8 6,0 

 areálové komunikace - 16/8 - 

Číslování zdrojů hluku v programu HLUK+ je uvedeno na následujícím obrázku. 
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Liniové zdroje hluku 

Intenzity provozu byly převzaty z údajů ŘSD – roční průměrné intenzity provozu v roce 2010.  
 

Sčítání dopravy 2010 (sč.úsek: 5-3960 ) – II/358 

Roční průměr denních intenzit dopravy  OA NA NS SV 

Roční průměr intenzit, den (06-22) voz/den 4951 627 125 5703 

Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/noc 364 62 15 441 

 
Dle TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy, II. vydání (EDIP 2012) jsou použity koeficienty 
pro navýšení z roku 2010 na rok 2017: 
 
Komunikace II. třídy osobní automobily + motocykly 1,14 
   nákladní automobily (soupravy)  1,01 
 
Varianta 0 
 
Varianta Nulová - rok 2017 – sč.úsek: 5-3960 – II/358 

Roční průměr denních intenzit dopravy OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22) voz/den 5644 633 126 6403 

Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/noc 415 63 15 493 
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V roce 2015 byl proveden dopravně-inženýrský průzkum – viz. obrázek 

 
 

Zjištěné intenzity dopravy v průmyslové zóně – rok 2015 

úsek 1 2 3 

Denní doba 

OA/16h 435 400 35 

NA/16h 41 35 9 

NS/16h 3 3 0 

Noční doba 

OA/8h 23 25 0 

NA/8h 3 2 0 

NS/8h 0 0 0 

Přepočet intenzity dopravy v průmyslové zóně (Varianta 0) na rok 2017 (OA koef. 1,05; NA koef. 1,00) 

úsek 1 2 3 

Denní doba 

OA/16h 457 420 37 

NA/16h 41 35 9 

NS/16h 3 3 0 

Noční doba 

OA/8h 24 26 0 

NA/8h 3 2 0 

NS/8h 0 0 0 
  



BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. 
Laboratoř Chrudim 
zkušební laboratoř č. 1012, akreditovaná ČIA 
537 01 Chrudim, Píšťovy 820 
 

AKUSTICKÁ STUDIE PRO ZÁMĚR 
ZMĚNA UŽÍVANÍ STAVBY: VÝROBNÍ HALY PLETÁRNY NA VÝROBU BUBLINKOVÉ FÓLIE Z GRANULÁTU 
Zakázka č. 129E/2016 12/36 

Varianta 1 
 
Varianta 1 – Projektová – rok 2017 se záměrem – sč.úsek: 5-3960 – II/358 (centrum) 

Roční průměr denních intenzit dopravy OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22) voz/den 5648 633 126 6407 

Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/noc 417 63 15 495 

 
Varianta 1 – Projektová – rok 2017 se záměrem – sč.úsek: 5-3960 – II/358 (Chrudim) 

Roční průměr denních intenzit dopravy OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22) voz/den 5648 637 126 6411 

Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/noc 417 63 15 495 

 
Intenzity dopravy v průmyslové zóně – Varianta 1 

úsek 1 2 3 

Denní doba 

OA/16h 465 420 45 

NA/16h 45 35 13 

NS/16h 3 3 0 

Noční doba 

OA/8h 28 26 4 

NA/8h 3 2 0 

NS/8h 0 0 0 

 
 
Výpočtová rychlost byla zvolena pro osobní automobily v= 50 km/h a v = 50 km/h pro nákladní 
automobily. Kryt z asfaltového koberce F3 = 1,1. Terén pohltivý. 
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4. Výpočtová oblast a varianty výpočtu 

Byla zvolena jedna výpočtová oblast, a to pouze v okolí posuzovaného záměru. Bylo vyhodnocen 
provoz stacionární zdrojů hluku a dopravy. Posouzení bylo provedeno pro denní dobu ve  výškách 
3 a 6 metrů. Výpočet hladin hluku byl proveden vzhledem k nejbližším chráněným venkovním 
prostorům staveb: 
 

Výpočtová oblast I. 

 Referenční bod č. 1 – chráněný venkovní prostor staveb rodinného domu, SV fasáda, 
č.p. 204, Tylova ulice, Chrast. Výška h = 3 a 6 metrů. 

 Referenční bod č. 2 – chráněný venkovní prostor staveb rodinného domu, J roh RD, 
č.p. 204, Tylova ulice, Chrast. Výška h = 3 a 6 metrů. 

 Referenční bod č. 3 – chráněný venkovní prostor staveb rodinného domu, SV fasáda, 
č.p. 490, ulice 5. května, Chrast. Výška h = 3 a 6 metrů. 

 Referenční bod č. 4 – chráněný venkovní prostor staveb rodinného domu, SV fasáda, 
č.p. 600, ulice 5. května, Chrast. Výška h = 3 a 6 metrů. 

 Referenční bod č. 5 – chráněný venkovní prostor staveb rodinného domu, S roh RD, 
č.p. 208, ulice 5. května, Chrast. Výška h = 3 a 6 metrů. 

 Referenční bod č. 6 – chráněný venkovní prostor staveb rodinného domu, JV fasáda, 
č.p. 291, Tylova ulice, Chrast. Výška h = 3 a 6 metrů. 

 Referenční bod č. 7 – chráněný venkovní prostor staveb rodinného domu, JV fasáda, 
č.p. 365, Tylova ulice, Chrast. Výška h = 3 a 6 metrů. 

 Referenční bod č. 8 – chráněný venkovní prostor staveb rodinného domu, JZ fasáda, 
č.p. 329, Tyršova ulice, Chrast. Výška h = 3 a 6 metrů. 

 Referenční bod č. 9 – chráněný venkovní prostor staveb bytového domu, SZ fasáda, č.p. 88, 
Tyršova ulice, Chrast. Výška h = 3 a 6 metrů. 

 Referenční bod č. 10 – chráněný venkovní prostor staveb rodinného domu, JZ fasáda, 
č.p. 342, Tyršova ulice, Chrast. Výška h = 3 a 6 metrů. 

 Referenční bod č. 11 – chráněný venkovní prostor staveb rodinného domu, SZ fasáda, 
č.p. 474, Tyršova ulice, Chrast. Výška h = 3 a 6 metrů. 

 Referenční bod č. 12 – chráněný venkovní prostor staveb rodinného domu, JZ fasáda, 
č.p. 669, Tyršova ulice, Chrast. Výška h = 3 a 6 metrů. 

 Referenční bod č. 13 – chráněný venkovní prostor staveb rodinného domu, JZ fasáda, 
č.p. 509, Tyršova ulice, Chrast. Výška h = 3 a 6 metrů. 
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Dle požadavků zadavatele byly v hlukové studii posouzeny samostatnými výpočty dvě výpočtové 
varianty: 

 Varianta Nulová = výhledový stav 2017 bez záměru 

 Varianta Projektová = výhledový stav 2017 se záměrem 
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Umístění referenčních bodů 
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5. Legislativa 

Základním právním předpisem v oblasti hluku je zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 
o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, který v § 30 stanoví: 
Osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, která jsou zdrojem hluku nebo vibrací, 
provozovatel letiště a vlastník, popřípadě správce pozemní komunikace, vlastník dráhy, a 
provozovatel dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk, (dále jen zdroje hluku nebo vibrací) 
jsou povinni technickými, organizačními  a dalšími opatřeními v rozsahu stanoveném tímto 
zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity 
upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní 
prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb, a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu 
vibrací na fyzické osoby. 
Prováděcím právním předpisem k zákonu č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů je nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterým se stanoví 
hygienické limity: 
 
§ 11 Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb 

1) Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T a 
maximální hladinou akustického tlaku A LpAmax. Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T 

se v denní době 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). 
V případě hluku z leteckého provozu se hygienický limit v chráněných vnitřních prostorech 
staveb vztahuje na charakteristický letový den. 

2) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A se stanoví pro hluk 
pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu součtem základní 
hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 40 dB a korekcí přihlížející ke druhu chráněného 
prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. V případě hluku s tónovými 
složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a hluku s výrazně 
informačním charakterem se přičte další korekce –5 dB. 

3) Hygienický limit maximální hladiny akustického tlaku A se stanoví pro hluk šířící se 
ze zdrojů uvnitř objektu součtem základní maximální hladiny akustického tlaku A LpAmax se 
rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného vnitřního prostoru a denní a noční 
době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou 
hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, se přičte další korekce –5 dB. Za hluk 
ze zdrojů uvnitř objektu, s výjimkou hluku ze stavební činnosti, se pokládá i hluk ze zdrojů 
umístěných mimo tento objekt, který do tohoto objektu proniká jiným způsobem než 
vzduchem, zejména konstrukcemi nebo podložím. 
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§ 12 Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném 
venkovním prostoru 

1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního  hluku, 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) 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 1 hodinu (LCeq,1h). 

3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny 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 přihlížející ke druhu chráněného 
prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se 
připočte další korekce –12 dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku 
z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a hluku s výrazně informačním charakterem 
se přičte další korekce –5 dB. 

4) Hygienický limit ekvivalentní hladiny 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 části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení. 

5) Hygienický limit ekvivalentní hladiny 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. Charakteristický letový den se určuje 
počtem vzletů a přistání za 24 hodin dne se stanoví jako průměrná hodnota z celkového počtu 
vzletů a přistání letadel všech uživatelů letiště od 1. května do 31. října kalendářního roku ve 
všech provozních směrech vzletových a přistávacích drah; přitom se oddělí počet pohybů pro 
dobu denní a dobu noční. 

6) Hygienický limit ekvivalentní hladiny 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 3 přičte další korekce podle části B přílohy č. 3 
k tomuto nařízení. 
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Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk 
ze stavební činnosti 

Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB) 

od 6:00 do 7:00 + 10 

od 7:00 do 21:00 + 15 

od 21:00 do 22:00 + 10 

od 22:00 do 6:00 + 5 

 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb 

Druh chráněné místnosti Doba pobytu Korekce (dB) 

Nemocniční pokoje 6.00-22.00 hod. 
22.00-06.00 hod. 

0 
-15 

Lékařské vyšetřovny, ordinace po dobu používání -5 

Obytné místnosti  6.00-22.00 hod. 
22.00-06.00 hod. 

0+) 
-10+) 

Hotelové pokoje 6.00-22.00 hod. 
22.00-06.00 hod. 

+10 
0 

Přednáškové síně, učebny a pobytové 
místnosti škol, jeslí, mateřských škol  
a školních zařízení 

Po dobu používání  
 
+5 

 
Pro ostatní pobytové místnosti, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory 
funkčně obdobné. 
 
Účel užívání stavby je u staveb povolených před 1. lednem 2007 dán kolaudačním rozhodnutím, 
u později povolených staveb oznámením stavebního úřadu nebo kolaudačním souhlasem. 
Uvedené hygienické limity se nevztahují na hluk způsobený používáním chráněné místnosti. 
 
+) Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy, kde je hluk z 
dopravy na těchto komunikacích převažující, a v ochranném pásmu drah se přičítá další korekce 
+ 5 dB. Tato korekce se nepoužije ve vztahu k chráněnému vnitřnímu prostoru staveb povolených 
k užívání k určenému účelu po 31. prosinci 2005. 
 
  



BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. 
Laboratoř Chrudim 
zkušební laboratoř č. 1012, akreditovaná ČIA 
537 01 Chrudim, Píšťovy 820 
 

AKUSTICKÁ STUDIE PRO ZÁMĚR 
ZMĚNA UŽÍVANÍ STAVBY: VÝROBNÍ HALY PLETÁRNY NA VÝROBU BUBLINKOVÉ FÓLIE Z GRANULÁTU 
Zakázka č. 129E/2016 20/36 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
 

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a 
v chráněném venkovním prostoru 

 
Druh Chráněného prostoru 

 Korekce [dB] 
1) 2) 3) 4) 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických 
zařízení včetně lázní 

-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení 
včetně lázní 

0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný  
ostatní venkovní prostor 

0 +5 +10 +20 

 
Korekce v tabulce se nesčítají. 
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce –10 dB, s výjimkou 
hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce –5dB. 
 
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, dále pro hluk 
na účelových komunikacích a pro hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, 
zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. 
 
2) Použije se pro hluk z  dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a drahách. 
 
3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. 
třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na 
ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu 
drah. 
 
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na  pozemních komunikacích s výjimkou 
účelových komunikacích a dráhách uvedených v bodu 2) a 3). Tato korekce zůstává zachována i po 
položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo 
rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace, nebo 
dráhy, při kterém nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru 
staveb nebo v chráněném venkovním prostoru, a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se 
dále použije i v chráněných venkovních prostorech staveb při umístění bytu v přístavbě nebo 
nástavbě stávajícího obytného, nebo víceúčelového objektu nebo v případě výstavby ojedinělého 
obytného, nebo víceúčelového objektu v rámci dostavby proluk, a výstavby ojedinělých obytných 
nebo víceúčelových objektů v rámci dostavby center obcí a jejich historických částí. 
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6. Stanovení limitních hodnot 

6.1. Liniové zdroje hluku 
Limitní hodnoty pro hluk z dopravy, viz. následující tabulka: 

Ref. bod č. 
Limitní hodnoty pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích 

doba denní LAeq,16h [dB] doba noční LAeq,8h [dB] 

6 55 45 

7 55 45 

8 70* 60* 

9 70* 60* 

10 70* 60* 

11 70* 60* 

12 70* 60* 

13 70* 60* 

Hodnoty uvedené se symbolem * jsou limitní hodnoty pro případ staré hlukové zátěže. 
 
6.2. Stacionární zdroje hluku 
Limitní hodnoty pro hluk ze stacionárních zdrojů hluku, viz. následující tabulka: 

Ref. bod č. 
Limitní hodnoty pro hluk ze stacionárních zdrojů hluku 

doba denní LAeq,8h [dB] doba noční LAeq,1h [dB] 

1 50 40 

2 50 40 

3 50 40 

4 50 40 

5 50 40 

 
Žádný ze stacionárních zdrojů souvisejících s provozem záměru, není zdrojem hluku s tónovým 
charakterem. 
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Starou hlukovou zátěží je dle §2 nařízení vlády č. 272/2001 Sb. "hluk v chráněném venkovním 
prostoru a chráněných venkovních prostorech staveb, který vznikl před 1. lednem 2001 a je 
působený dopravou na pozemních komunikacích a dráhách". 
 
Pro posouzení toho, zda má být stará hluková zátěž na dotčených komunikacích přiznána je tedy 
rozhodující, zda mezi rokem 2000 a výhledovým rokem 2017 dojde k prokazatelné změně hluku v 
chráněném venkovním prostoru staveb nebo nikoli. Změna do 0,9 dB je dle nařízení vlády 
nevyhodnotitelná, změna do 2 dB leží v pásmu nejistoty výpočtu a je neprokazatelná. 
 
Pozn.: V obdobném smyslu vykládá přiznatelnost SHZ Referenční laboratoř pro hluk v komunálním 
prostředí: SHZ lze přiznat v případě, že se emisní charakteristika komunikace v rozhodném období 
- tj. mezi výpočtovým rokem 2017 a základním rokem 2000 - nezměnila o více než +2 dB. Pokud se 
hodnota nachází v intervalu 0 až +1 dB, ke změně nedošlo a přiznání SHZ je oprávněné. Pokud je 
rozdíl v intervalu +1 až +2 dB, je změna neprokazatelná a přiznání SHZ oprávněné. 
 
Stanovení emisní charakteristiky Sokolovské ulice. Jedná se o známý úsek, kde je prováděno 
zjišťování intenzit dopravy. Výsledky sčítání jsou převzaty ze zdrojů ŘSD. 
 
Sčítání rok 2000 
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Tabulka výsledků sčítání úseku Tyršova ulice, Chrast, úsek 5-3960 
 

 Rok 2000 

SIL 358 

ÚSEK 5-3960 

N1 389 

N2 91 

PN2 20 

N3 64 

PN3 13 

NS 27 

A 49 

PA 1 

TR 15 

PTR 10 

T 679 

O 4124 

M 57 

S 4860 

TNV 303 

PS 70:30 

ALFA 1,04 

BETA 1,06 

GAMA 0,98 

C 0 

P 7 

 
Vysvětlivky 
SIL 

 

číslo silnice 
1)

 

ÚSEK číslo sčítacího úseku 
N1 lehká nákladní vozidla (užitečná hmotnost do 3,5t) 

2)
 

N2 střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5-10t) 
2)

 
PN2 přívěsy středních nákladních vozidel 
N3 těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost přes 10t) 

2)
 

PN3 přívěsy těžkých nákladních vozidel 
NS návěsové soupravy 
A autobusy 

2)
 

PA přívěsy autobusů 
TR traktory 

2)
 

PTR přívěsy traktorů 
T těžká motorová vozidla a přívěsy 
O osobní a dodávkové automobily 
M jednostopá motorová vozidla 
S součet všech motorových vozidel a přívěsů 
TNV těžká nákladní vozidla 

(0,1.N1+0,9.N2+PN2+N3+PN3+1,3.NS+A+PA) 
PS poměr intenzit protisměrných dopravních proudů 

v nedělní (odpolední) návratové špičce 
ALFA, BETA ukazatelé variací silniční dopravy 
GAMA poměr ALFA/BETA 
C intenzita cyklistického provozu 

3)
 

P počet sčítacích dnů, ze kterých je počítán průměr za 24h 
  
1)

 pokud se ve sloupci SIL vyskytne MK, jedná se o místní komunikaci 
2)

 bez přívěsu i s přívěsy 
3)

 3-silná (nad 50 za h), 2-střední (6-50 za h), 1-slabá (do 5 za h), 0-žádná (0 za h) 
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Porovnání pro přiznání SHZ bulo provedeno pro výsledy získané z údajů ŘSD pro rok 2000 a 
Variantu projektovou, rok 2017. V softwaru Hluk+ byl vytvořen model příslušné situace. Do tohoto 
modelu byl zadány výsledky sčítání ŘSD pro rok 2000 (dle „Metodiky 2011“). 
 
Výsledkem jsou emisní charakteristiky komunikací, tj. hodnota LAeq,T ve vzdálenosti 7,5 metru od 
osy komunikace. 
 

 
LAeq,T v úsek 5-3960 [dB] 

 
ROK 2000 (ŘSD) 

Varianta projektová, 
rok 2017 se záměrem 

Denní doba 62,5 62,9 

Noční doba 55,0 55,5 

 
Porovnání výsledků 
 
Úsek 5-3960 
Denní doba: rozdíl Varianta projektová rok 2017 se záměrem a rok 2000 (údaje ŘSD) Δ = +0,4 dB 
Noční doba: rozdíl Varianta projektová rok 2017 se záměrem a rok 2000 (údaje ŘSD) Δ = +0,5 dB 
 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že použití korekce na SHZ je v řešeném případě přípustné. 
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7. Výsledky výpočtu 

7.1 Liniové zdroje hluku – Varianta Nulová = výhledový stav 2017 bez záměru 
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtového modelu v referenčních bodech pro hluk 
z liniových zdrojů pro Variantu Nulovou. 

Hluk z provozu na pozemních komunikacích - Varianta Nulová = výhledový stav 2017 bez záměru 

Referenční 
bod  

výška 
[m] 

denní doba – 
vypočtená 
LAeq,16h [dB] 

dle ČSN ISO 1996-2 

denní doba – limitní 
hodnota 

LAeq,16h [dB] 

noční doba – 
vypočtená 
LAeq,8h [dB] 

dle ČSN ISO 1996-2 

noční doba – limitní 
hodnota 

LAeq,8h [dB] 

6 3 51,6 55,0 38,9 45,0 

6 6 52,1 55,0 39,5 45,0 

7 3 53,3 55,0 42,3 45,0 

7 6 53,3 55,0 42,1 45,0 

8 3 67,1 70,0 59,7 60,0 

8 6 67,4 70,0 60,0 60,0 

9 3 67,7 70,0 60,4 60,0 

9 6 68,0 70,0 60,7 60,0 

10 3 68,1 70,0 60,7 60,0 

10 6 68,3 70,0 61,0 60,0 

11 3 63,3 70,0 56,0 60,0 

11 6 63,8 70,0 56,5 60,0 

12 3 60,4 70,0 53,1 60,0 

12 6 61,6 70,0 54,2 60,0 

13 3 58,9 70,0 51,5 60,0 

13 6 59,9 70,0 52,6 60,0 

 
7.2 Liniové zdroje hluku – Varianta Projektová = výhledový stav 2017 se záměrem 
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtového modelu v referenčních bodech pro hluk 
z liniových zdrojů pro Variantu Projektovou. 

Hluk z provozu na pozemních komunikacích - Varianta Projektová = výhledový stav 2017 se záměrem 

Referenční 
bod  

výška 
[m] 

denní doba – 
vypočtená 
LAeq,16h [dB] 

dle ČSN ISO 1996-2 

denní doba – limitní 
hodnota 

LAeq,16h [dB] 

noční doba – 
vypočtená 
LAeq,8h [dB] 

dle ČSN ISO 1996-2 

noční doba – limitní 
hodnota 

LAeq,8h [dB] 

6 3 51,6 55,0 39,5 45,0 

6 6 52,1 55,0 40,0 45,0 

7 3 53,3 55,0 42,8 45,0 

7 6 53,3 55,0 42,7 45,0 

8 3 67,1 70,0 59,7 60,0 

8 6 67,4 70,0 60,0 60,0 

9 3 67,7 70,0 60,4 60,0 

9 6 68,0 70,0 60,7 60,0 

10 3 68,1 70,0 60,7 60,0 

10 6 68,3 70,0 61,0 60,0 

11 3 63,3 70,0 56,0 60,0 

11 6 63,8 70,0 56,5 60,0 

12 3 60,4 70,0 53,1 60,0 

12 6 61,6 70,0 54,2 60,0 

13 3 58,9 70,0 51,5 60,0 

13 6 59,9 70,0 52,6 60,0 
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7.3 Stacionární zdroje hluku – Varianta Projektová = výhledový stav 2017 se záměrem 
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtového modelu v referenčních bodech pro hluk 
ze stacionárních zdrojů hluku pro Variantu Projektovou. 
 

Hluk ze stacionárních zdrojů - Varianta Projektová = výhledový stav 2017 se záměrem 

Referenční 
bod 

výška 
[m] 

denní doba - vypočtená denní doba noční doba - vypočtená noční doba 

LAeq,8h [dB] 
dle ČSN ISO 1996-2 

limitní 
hodnota 

LAeq,1h [dB] 
dle ČSN ISO 1996-2 

limitní 
hodnota 

areál.dop. stac.zdr. celkem LAeq,8h [dB] areál.dop. stac.zdr. celkem  LAeq,1h [dB] 

1 3 43,6 22,4 43,6 50,0 27,5 22,4 28,7 40,0 

1 6 44,1 25,6 44,1 50,0 28,0 25,6 30,0 40,0 

2 3 32,6 27,7 33,8 50,0 16,5 27,7 28,0 40,0 

2 6 34,0 29,3 35,2 50,0 17,9 29,3 29,5 40,0 

3 3 24,3 27,2 29,0 50,0 8,5 27,2 27,2 40,0 

3 6 25,2 27,8 29,7 50,0 9,4 27,8 27,8 40,0 

4 3 25,3 23,3 27,4 50,0 8,6 23,3 23,4 40,0 

4 6 26,5 24,6 28,7 50,0 9,7 24,6 24,8 40,0 

5 3 16,3 20,8 22,1 50,0 2,7 20,8 20,8 40,0 

5 6 20,5 21,8 24,2 50,0 4,9 21,8 21,9 40,0 
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8. Závěr 

V akustické studii byl posouzen vliv záměru ZMĚNA UŽÍVANÍ STAVBY VÝROBNÍ HALY PLETÁRNY NA 
VÝROBU BUBLINKOVÉ FÓLIE Z GRANULÁTU na akustickou zátěž v chráněném venkovním prostoru 
staveb pro bydlení. Hodnocen byl vliv provozu stacionárních zdrojů hluku a vliv vyvolané 
automobilové dopravy na příjezdových komunikacích (liniové zdroje). 
 
Stacionární zdroje 
Souhrnné ekvivalentní hladiny akustického tlaku ze stacionárních zdrojů hluku (včetně areálové 
dopravy) vzhledem k vzdálenosti a konfiguraci zdrojů hluku vůči poloze nejbližších chráněných 
venkovních prostorů staveb splňují povolené limitní hodnoty pro stacionární zdroje hluku v denní i 
noční době. 
 
Vlivem provozu stacionárních zdrojů hodnoceného záměru by tedy nemělo dojít k nadlimitnímu 
ovlivnění nejbližších chráněných venkovních prostor staveb pro bydlení v denní či noční době. 
 
Stacionární zdroje nebudou zdrojem hluku s tónovým charakterem.  

Hluk ze stacionárních zdrojů - Varianta Projektová = výhledový stav 2017 se záměrem 

Referenční 
bod 

výška 
[m] 

denní doba - vypočtená denní doba noční doba - vypočtená noční doba 

LAeq,8h [dB] 
dle ČSN ISO 1996-2 

limitní 
hodnota 

LAeq,1h [dB] 
dle ČSN ISO 1996-2 

limitní 
hodnota 

areál.dop. stac.zdr. celkem LAeq,8h [dB] areál.dop. stac.zdr. celkem  LAeq,1h [dB] 

1 3 43,6 22,4 43,6 50,0 27,5 22,4 28,7 40,0 

1 6 44,1 25,6 44,1 50,0 28,0 25,6 30,0 40,0 

2 3 32,6 27,7 33,8 50,0 16,5 27,7 28,0 40,0 

2 6 34,0 29,3 35,2 50,0 17,9 29,3 29,5 40,0 

3 3 24,3 27,2 29,0 50,0 8,5 27,2 27,2 40,0 

3 6 25,2 27,8 29,7 50,0 9,4 27,8 27,8 40,0 

4 3 25,3 23,3 27,4 50,0 8,6 23,3 23,4 40,0 

4 6 26,5 24,6 28,7 50,0 9,7 24,6 24,8 40,0 

5 3 16,3 20,8 22,1 50,0 2,7 20,8 20,8 40,0 

5 6 20,5 21,8 24,2 50,0 4,9 21,8 21,9 40,0 

 

Dále platí podmínky: 

 všechny stacionární zdroje nebudou zdrojem hluku s tónovým charakterem. 
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Liniové zdroje 
Vyhodnocen byl vliv vyvolané dopravy na změny ekvivalentních hladin akustického tlaku v 
chráněných venkovních prostorech staveb pro bydlení. 
 
V referenčních bodech situovaných přímo podél II/358 a místní komunikace 35824 jsou hodnoty 
hluku z dopravy, tj. ve Variantě Projektové = výhledový stav 2017 se záměrem, pod limitní 
hladinou 70 dB (limitní hodnota včetně SHZ). Resp. 55 dB v době denní. Mezivariantní změna 
v denní době je 0,0 dB, limitní hodnoty jsou splněny. 
 
V noční době jsou již ve Variantě Nulové v referenčních bodech (RB 9 a 10 – podél II/358) výsledné 
hladiny vyšší než limitní hodnota včetně SHZ. Mezivariantní změna v těchto bodech (RB 9 a 10) je 
však 0 dB. Mezivariantní změna v ostatních bodech je maximálně 0,6 dB. RB 9 a 10 jsou 
v následující tabulce zvýrazněny žlutou barvou. 
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Doba denní - doprava 
    

bod výška 
V0 rok 2017  
bez záměru 

V1 rok 2017 
se záměrem 

Limitní 
hodnota 

Splnění 
limitu? 

rozdíl 
Variant 1-0 

(2017) 

  [m] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

6 3 51,6 51,6 55 splněn 0,0 

6 6 52,1 52,1 55 splněn 0,0 

7 3 53,3 53,3 55 splněn 0,0 

7 6 53,3 53,3 55 splněn 0,0 

8 3 67,1 67,1 70 splněn 0,0 

8 6 67,4 67,4 70 splněn 0,0 

9 3 67,7 67,7 70 splněn 0,0 

9 6 68,0 68,0 70 splněn 0,0 

10 3 68,1 68,1 70 splněn 0,0 

10 6 68,3 68,3 70 splněn 0,0 

11 3 63,3 63,3 70 splněn 0,0 

11 6 63,8 63,8 70 splněn 0,0 

12 3 60,4 60,4 70 splněn 0,0 

12 6 61,6 61,6 70 splněn 0,0 

13 3 58,9 58,9 70 splněn 0,0 

13 6 59,9 59,9 70 splněn 0,0 

Noční doba - doprava 
  

 
 

bod výška 
V0 rok 2017  
bez záměru 

V1 rok 2017 
se záměrem 

Limitní 
hodnota 

Splnění 
limitu? 

rozdíl variant 
1-0 (2017) 

  [m] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

6 3 38,9 39,5 45 splněn +0,6 

6 6 39,5 40,0 45 splněn +0,5 

7 3 42,3 42,8 45 splněn +0,5 

7 6 42,1 42,7 45 splněn +0,6 

8 3 59,7 59,7 60 splněn 0,0 

8 6 60,0 60,0 60 splněn 0,0 

9 3 60,4 60,4 60 0,4 0,0 

9 6 60,7 60,7 60 0,7 0,0 

10 3 60,7 60,7 60 0,7 0,0 

10 6 61,0 61,0 60 1,0 0,0 

11 3 56,0 56,0 60 splněn 0,0 

11 6 56,5 56,5 60 splněn 0,0 

12 3 53,1 53,1 60 splněn 0,0 

12 6 54,2 54,2 60 splněn 0,0 

13 3 51,5 51,5 60 splněn 0,0 

13 6 52,6 52,6 60 splněn 0,0 

 
Výše uvedené závěry jsou platné pro popsané zadání a samotný záměr. Změny týkající se umístění 
stacionárních zdrojů (horizontální nebo vertikální změna polohy) a jejich akustických 
charakteristik, mohou zásadně ovlivnit validitu vypočtených hodnot. 
 
Standardní nejistoty výsledků výpočtu jsou ± 2,0 dB. 
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9. Použité veličiny a zkratky 

OA  osobní automobily 
NA nákladní automobily 
NS nákladní soupravy 
LAeq,16h ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro 16 hodin (pro dopravu a dobu denní) 
LAeq,8h ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro 8 hodin (pro dopravu a dobu noční) 
dB decibel 
LAeq,8h ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro 8 nejhlučnějších hodin (doba denní) 
LAeq,1h ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro 1 nejhlučnější hodinu (doba noční) 
č. číslo 
á jeden kus 
t tuna 
m metr 
RB referenční bod 
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10. Přílohy 

Nulová Varianta = výhledový stav 2017 bez záměru, liniové zdroje hluku, denní doba, výška izofon h = 3 metry 
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* ODDÍL 1: Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní ozna ení: RIBLENE
Registra ní íslo N.A.
Chemický název LOW DENSITY POLYETHYLENE (LDPE)
(e-)SDS code 1939
1.2 P íslušná ur ená použití látky nebo
sm si a nedoporu ená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.
Použití látky / p ípravku Výroba r zných plastových výrobk  pro kone né použití.
Nedoporu ená použití N.D.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpe nostního listu
Identifikace výrobce/dovozce: versalis S.p.A.

Piazza Boldrini, 1
I-20097 San Donato Milanese (MI)
N° telefono: +39 02 520 1

E-mailová adresa odpovedné osoby: e-mail: SDS.versalis@versalis.eni.com
1.4 Telefonní íslo pro naléhavé situace: Toxikologické informa ní st edisko

Telefon (24 hodin/den): +420 224 919 293 // +420 224 915 402.
CNIT - Centro Nazionale di Informazione Tossicologica (24h): (+39) 0382
24444

ODDÍL 2: Identifikace nebezpe nosti

2.1 Klasifikace látky nebo sm si
Klasifikace v souladu s na ízením (ES) .
1272/2008 Látka není klasifikována podle na ízení CLP.

Klasifikace podle sm rnice Rady 67/548/EHS
nebo sm rnice 1999/45/ES Výrobek není klasifikován jako nebezpe ný podle sm rnice 1999/45/ES a

následných zm n.
Nejzávažn jší nep íznivé ú inky na zdraví lov ka a
životní prost edí p i používání látky/p ípravku P edpokládá se, že výrobek nep edstavuje riziko pro lidské zdraví v

podob , v jaké je uvád n na trh. Viz oddíl 11.
Tento produkt je za b žných podmínek skladování a užití stabilní. Ve
svém normálním stavu není pro životní prost edí nebezpe ný.

2.2 Prvky ozna ení
Ozna ování v souladu s na ízením  (ES) .
1272/2008 odpadá
Piktogramy ozna ující nebezpe í odpadá
Signální slovo odpadá
Údaje o nebezpe nosti odpadá
2.3 Další nebezpe nost
Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT: Tato látka / sm s nespl uje kritéria pro PBT na ízení REACH, p íloha XIII.
vPvB: Tato látka / sm s nespl uje kritéria vPvB REACH, P íloha XIII

(pokra ování na stran  2)
 CZ 
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* ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1 Látky
íslo CAS: 9002-88-4 Polyethylene

Identifika ní íslo( ísla) N.A.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci
Všeobecné pokyny: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.
P i nadýchání: Prach nebo plyny/páry uvoln né p i zah ívání: vyve te postiženou osobu

z kontaminovaného místa na erstvý vzduch, vyhledejte léka skou
pomoc.

P i styku s k ží: V p ípad  styku s roztaveným materiálem ochladit zasažené místo
studenou vodou a vyhledat léka skou pomoc. Nepokoušet se odstra ovat
ztuhlý materiál ulp ný na k ži.

P i zasažení o í: O i s otev enými ví ky n kolik minut vyplachovat proudem tekoucí vody.
P i požití: Po požití není pot ebné p ijímat žádná zvláštní opat ení. Pokud se

projevují jakékoliv problémy vyhledat léka skou pomoc.
4.2 Nejd ležit jší akutní a opožd né
symptomy a ú inky Další relevantní informace nejsou k dispozici.
4.3 Pokyn týkající se okamžité léka ské
pomoci a zvláštního ošet ení Další relevantní informace nejsou k dispozici.

* ODDÍL 5: Opat ení pro hašení požáru

5.1 Hasiva
Vhodná hasiva: Soust ed ný nebo rozptýlený proud vody, p na, oxid uhli itý, hasicí

prášek.
Nevhodná hasiva: N.A.
5.2 Zvláštní nebezpe nost vyplývající z
látky nebo sm si Produkty spalování: oxid uhli itý, oxid uhelnatý (snížení dostupného

vzduch / kyslík), a veškeré nespálené uhlovodíky.
P i p eh átí/pyrolýze se uvol ují páry monomer , nízkomolekulární
polymery a jejich oxida ní produkty.
Prach p edstavuje zvláštní požární nebezpe í.

5.3 Pokyny pro hasi e
Zvláštní ochranné prost edky pro hasi e: Používejte vhodné vybavení pro osobní ochranu (samostatný dýchací

p ístroj, helmu, brýle, ohnivzdorné rukavice, boty).
Další údaje: Produkt je ho lavý.

Ohrožené nádrže chladit vodní sprchou.

* ODDÍL 6: Opat ení v p ípad  náhodného úniku

6.1 Opat ení na ochranu osob, ochranné
prost edky a nouzové postupy Nepohybovat se po rozsypaném výrobku - riziko uklouznutí.

(pokra ování na stran  3)
 CZ 
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6.2 Opat ení na ochranu životního
prost edí: Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodního toku.
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a
pro išt ní: Uniklý produkt seberte mechanicky. Sebraný materiál znovu použijte

anebo p edejte ke zneškodn ní podle platné národní legislativy a platných
místních p edpis  (viz bod 13).

6.4 Odkaz na jiné oddíly Informace o likvidaci kontaminovaného materiálu, viz bod 13.
Neuvolní se žádné nebezpe né látky.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opat ení pro bezpe né zacházení P i manipulaci a doprav  a zvlášt  p i vykládce je nutné zabránit tvorb
prachu. Pokud k jeho tvorb  dojde, je nutné prach okamžit  odstranit.
P i zpracování výrobku je pot ebné zabránit vdechování dýmu a prachu
zajišt ním dobrého v trání a v p ípad  nutnosti odsáváním vzduchu z
pracovního místa.

Upozorn ní k ochran  p ed ohn m a explozí: Zamezte rozptylování prachu do vzduchu, aby se snížila možnost
vzplanutí nebo výbuchu.

7.2 Podmínky pro bezpe né skladování látek a sm sí v etn  neslu itelných látek a sm sí
Pokyny pro skladování:
Požadavky na skladovací prostory a nádoby: P ijm te preventivní opat ení proti statickým výboj m, uzemn te všechna

skladovací sila.
Upozorn ní k hromadnému skladování: Není nutné.
Další údaje k podmínkám skladování: Ve skladovacích a pracovních plochách zamezte rozsypání pelet jako

možné p í iny uklouznutí.
Skladovat chrán né p ed p ímým slune ním zá ením, v dob e v traném,
chladném a suchém míst .
Produkty skladujte bezpe ným zp sobem tak, aby se zabránilo nebezpe í
zp sobenému nestabilním nebo poškozeným balením (oktabiny/pytle/
bedny/ na paletách). Obzvlášt  nebezpe né pro pracovníky skladu m že
být stohování jednotlivých balení na sebe.

7.3 Specifické kone né / specifická
kone ná použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.

* ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prost edky

Technická opat ení: Žádné další údaje,viz bod 7.

8.1 Kontrolní parametry
Kontrolní parametry: Odpadá
Další upozorn ní: Jako podklad sloužily p i zhotovení platné listiny.

8.2 Omezování expozice
Všeobecná ochranná a hygienická opat ení: P i zpracování, zejména p i neobvykle vysokých teplotách, se mohou

uvol ovat stopy monomer  a jiných t kavých látek.
Pracovišt  musí být vybaveno dobrým v tráním a odsávacím za ízením v
zájmu odvád ní vzniklého prachu a veškerých uvoln ných plyn  a par
vznikajících p i zpracování.

Vhodné technické kontroly Prove te d kladné v trání / odsávání na pracovišti.
Individuální ochranná opat ení Za ízení individuální expozice se liší v závislosti na expozici a nebezpe í

pracovních podmínek.
(pokra ování na stran  4)
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Ochrana dýchacích orgán : Za normálních podmínek by m ly být k dispozici masky s filtrem proti
prachu pro použití v p ípad  nutnosti.

Ochrana rukou: Ochranné rukavice
Ochrana o í: Ochranné brýle
Ochrana k že: Standardní pracovní oblek.
Tepelné nebezpe í. Žádná informace není k dispozici.
Omezení a kontrola expozice životního prost edí. Žádná informace není k dispozici.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Všeobecné údaje
Vzhled:

Skupenství: Pevné
Barva: Bílá

Zápach (v n ): Bez zápachu

Hodnota pH: Nedá se použít.

Zm na stavu
Teplota (rozmezí teplot) tání: >100 °C
Teplota (rozmezí teplot) varu: Není ur ena.

Bod vzplanutí: Nedá se použít.

Zápalnost (tuhé, plynné skupenství): Látka se nedá zapálit.

Zápalná teplota: ~340 °C

Nebezpe í exploze: U produktu nehrozí nebezpe í exploze.

Meze výbušnosti:
Dolní mez: Není ur eno.
Horní mez: Není ur eno.

Tenze par: Nedá se použít.

Hustota p i 20 °C: 0,91-0,94 g/cm3

Hustota sypatelnosti p i 20 °C: 450-600 kg/m3

Rozpustnost ve / sm sitelnost s
vod : Nerozpustná.

Viskozita:
Dynamicky: Nedá se použít.
Kinematicky: Nedá se použít.

9.2 Další informace Další relevantní informace nejsou k dispozici.
(pokra ování na stran  5)
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* ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita Produkt neú astní nebezpe ných reakcí P i skladování a manipulaci
podle pot eby / uvedeno.

10.2 Chemická stabilita
Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se
vyvarovat: i te se doporu enými zpracovatelskými podmínkami, abyste zabránili

tvorb  nebezpe ných plyn  a par.
Dlouhodobé vystavení teplotám nad 250 °C m že zp sobit degradaci
prysky ice.

10.3 Možnost nebezpe ných reakcí Žádné nebezpe né rekce nejsou známy.
10.4 Podmínky, kterým je t eba zabránit Další relevantní informace nejsou k dispozici.
10.5 Neslu itelné materiály: Nesm šovat s oxida ními látkami.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických ú incích
Akutní toxicita:
Primární dráždivé ú inky:
na k ži: Žádné dráždivé ú inky
na zrak: P ípadn  uvol ovaný prach m že zp sobit podrážd ní o í.
Senzibilizace: Není známo žádné senzibilizující p sobení.
Dopl ující toxikologická upozorn ní: P i správném zacházení a správném použití nezp sobuje produkt podle

našich zkušeností a na základ  nám p edložených informací, žádné
škody na zdraví.
Látka se nemusí ozna ovat na základ  ES sm rnic dle posledního
platného vydání.

Ú inky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro
reprodukci) Rakovinotvorné a mutagenní ú inky i toxicita pro reprodukci: pro tento

p ípravek nejsou dokumentovány.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Aquatická toxicita: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
12.2 Perzistence a rozložitelnost P ípravek je vysokomolekulární polymer, který není považovaný za

ekotoxický.
Další upozorn ní: Z biologického hlediska polymer je nerozložitelný.
12.3 Bioakumula ní potenciál V organismech se neobohacuje.
12.4 Mobilita v p d Další relevantní informace nejsou k dispozici.
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT: Tato látka / sm s nespl uje kritéria pro PBT na ízení REACH, p íloha XIII.
vPvB: Tato látka / sm s nespl uje kritéria pro vPvB REACH, P íloha XIII.
12.6 Jiné nep íznivé ú inky Další relevantní informace nejsou k dispozici.

(pokra ování na stran  6)
 CZ 
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* ODDÍL 13: Pokyny pro odstra ování

13.1 Metody nakládání s odpady
Doporu ení: P edpisy pro bezpe nost práce jsou stejné jak u p ípravku tak i v p ípad

odpadu a odpadu vzniklého p i balení produktu.
Kv li p ítomnosti rozpušt ných organických látek a p ípadn  také
zp n ných perli ek m že dojít k dodate nému išt ní odpadních vod
p ed jejich likvidací.
Po vhodné úprav  ( išt ní, drcení, atd.) m že být p ípravek op tovn
použit bu  jako takový nebo po  smíchání s erstvým materiálem, pokud
je to možné s ohledem na zamýšlené kone né použití.
Spalování se provádí pouze za schválených podmínek, pokud možno se
zp tným získáním energie a pouze v za ízení vybaveném praním
kou ových plyn  p ed jejich vypušt ním do atmosféry.

Kontaminované obaly:
Doporu ení: Odstran ní podle p íslušných p edpis .
Doporu ený istící prost edek: Nevztahuje se

* ODDÍL 14: Informace pro p epravu

14.1 íslo OSN
ADR, ADN, IMDG, IATA odpadá
14.2 Náležitý název OSN pro zásilku
ADR, ADN, IMDG, IATA odpadá
14.3 T ída/t ídy nebezpe nosti pro p epravu

ADR, ADN, IMDG, IATA
t ída odpadá
14.4 Obalová skupina
ADR, IMDG, IATA odpadá
14.5 Nebezpe nost pro životní prost edí:
Látka zne iš ující mo e: Ne
14.6 Zvláštní bezpe nostní opat ení pro uživatele Nedá se použít.
14.7 Hromadná p eprava podle p ílohy II
MARPOL73/78 a p edpisu IBC Nedá se použít.

P eprava/další údaje: P ípravek není pro dopravu klasifikován jako nebezpe ný ve
smyslu dohod ADR/RID, IMO, IATA.

IATA
MARPOL: N.A.
UN "Model Regulation": UN-, -

(pokra ování na stran  7)
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* ODDÍL 15: Informace o p edpisech

15.1 Na ízení týkající se bezpe nosti, zdraví a životního prost edí/specifické právní p edpisy týkající
se látky nebo sm si

Národní p edpisy: Nevztahuje se
Ustanovení Evropského spole enství Nevztahuje se
15.2 Posouzení chemické bezpe nosti: Posouzení není nutné.

ODDÍL 16: Další informace

Obor, vydávající bezpe nostní list: QHSE/IIPS/COPR
Zkratky a akronymy: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

* Údaje byly oproti p edešlé verzi zm n ny Veškeré údaje a informace uvedené v tomto bezpe nostním listu
vycházejí z našich nejlepších znalostí, které jsme m li k dispozici p i
poslední revizi. Nem žeme zaru it, že zde uvedená opat ení pro zajišt ní
bezpe nosti práce jsou dosta ující a že nejsou pot ebná další opat ení z
d vodu vzniku zvláštní nebo výjime né situace. Uživatel je povinen
osobn  kontrolovat úplnost a aplikovatelnost uvedených informací a to na
základ  plánovaného použití p ípravku.
  

 CZ 
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1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 
 

1.1. Identifikátor výrobku 
 

Obchodní název : NÍZKOHUSTOTNÍ POLYETYLEN BRALEN 

Chemický název : polyetylen nízkohustotní (PE-LD) 

CAS číslo. : 9002-88-4 

REACH Registrační číslo. : nepodléhá registraci podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 

(Hlava I článek 2 odstavec 9) 
 

1.2. Relevantní identifikovány  použití látky nebo směsi a použití, které se nedoporučují 

1.2.1. Relevantní identifikovány  použití 

Je to surovina pro plastikářský průmysl. Má 
širokospektrální použití jako například  

Doporučené použití a omezení 

: 

 
: 

fólie, plastové obaly, roury, oplášťování kabelů, různé díly ve stavebnictví, sportovních 
potřebách, domácnosti a podobně 

vyhrazený pro profesionální uživatele 
 

1.3. Podrobnosti o dodavateli bezpečnostního listu 

SLOVNAFT, a.s. 
Vlčie hrdlo 1 
824 12 Bratislava - Slovakia 
T +421-(0)2/4055-1111 - F +421-(0)2/5859-9759 
slovnaftreach@slovnaft.sk - www.slovnaft.sk 
 

1.4. Nouzové telefonní číslo 

Nouzový telefon : Podnikový dispečing 1: ++0421(0)2/4055 3344 
Podnikový dispečing 2: ++0421(0)2/4055 2244 
fax: ++0421(0)2/4055 8047 
E-mail: podnikovydispecing1@slovnaft.sk, podnikovydispecing2@slovnaft.sk 

 
 

Krajina Oficiální poradní orgán Adresa Nouzový telefon 

ČESKÁ  REPUBLIKA TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO 
Klinika pracovního lékařství, 1. lékařská fakulta, 
UNIVERZITA KARLOVA 

Na Bojišti 1,  
128 00  Praha 2 

+ 42 2 2491 9293 
D. Pelcová + 42 2 2496 4234 

 

 
 

2. Identifikace nebezpečnosti 
 

2.1. Klasifikace látky nebo směsi 
 

Polyetylen BRALEN není klasifikován podle zákona SR 67/2010 Z.z., dále Směrnice 67/548/EHS a ani Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1272/2008. 
 

2.2. Nebezpečí pro zdraví lidí 

Polyetylen Bralen nemá za podmínek běžného používání žádné akutní ani chronické nepříznivé účinky na zdraví člověka. Nehrozí žádné 
nebezpečí při teplotách pod 110 °C. 

V roztaveném stavu může při kontaktu s pokožkou a očima způsobit vážné popáleniny. 

Je biologicky inertní. Požití malého množství by nemělo způsobit problémy. 

Vdechnutí jeho prachu může podráždit dýchací orgány a sliznici. Je biologicky inertní. 
 

2.3. Nebezpečí pro životní prostředí 
 

Polyetylen Bralen nemá škodlivé účinky na životní prostředí.  
V životním prostředí je cizorodou látkou s velmi pomalým rozkladem.  
Rozkládá se vlivem UV záření.  
Je nerozpustný ve vodě. 
Je biologicky inertní. 
 
 

2.4. Další nebezpečenství  

Při kontaktu s plamenem je hořlavý, ale těžko vznětlivý. Při hoření mohou vznikat i nebezpečné (např. oxid uhelnatý) a dráždivé látky. Prach je 
výbušný, při dosažení koncentrace prachu v ovzduší nad dolní mezí výbušnosti hrozí nebezpečí výbuchu. Výrobek se může elektrostaticky nabíjet, 
jiskry vzniklé v jeho důsledku mohou při určitých koncentracích vznítit prach nebo způsobit výbuch. 

3. Složení / informace o složkách / přísadách  
 

3.1. Chemická charakteristika 
 

 
 

Chemický název  

Chemický vzorec  

CAS číslo 

:   

:      

: 

  polyetylén  

  (C2H4)x  

   9002-88-4 

EINECS nebo ELINEX číslo 

Klasifikace podle Směrnice 67/548/EHS, nebo  

1999/45/CE 

Klasifikace podle nařízení ES č.1272/2008 

: 

: 

 

: 

látka je polymer, podle evropských nařízení se registrace podle EINECS nevyžaduje. 

nevyžaduje se 

 

nenevyžaduje se 

Homopolymer polyetylenu je ve formě granulí voskovitého vzhledu. 

mailto:slovnaftreach@slovnaft.sk
file:///D:/profiles/heribanova/Local%20Settings/Temp/c/www.slovnaft.sk
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3.2. Složeni / Informace o sloškách / přísadách 
 

Polyetylen může obsahovat stabilizátory, antioxidanty a jiná funkční aditiva, z nichž žádné neobsahují látky v koncentracích nad povolené limity.  

4. Pokyny pro první pomoc 
 

4.1. Všeobecné pokyny 
 

Nevyžadují se žádná zvláštní opatření.  

Při projevu zdravotních problémů nebo v případě pochybností uvědomit lékaře a poskytnout mu informace z tohoto bezpečnostního listu. 
 

4.2. Při nadýchání 
 

V případě vdechnutí prachu nebo dráždivých par dopravit postiženého na čerstvý vzduch.  

Při přetrvávajících obtížích navštívit lékaře. 
 

4.3. Při zasažení očí 
 

V případě vniknutí prachu do očí oči vypláchnout vodou nebo prach odstranit jako jinou běžnou mechanickou nečistotu.  

Při přetrvávajících potížích  navštívit  lékaře. 

4.4. Při zasažení pokožky 
 

Při kontaktu pokožky s roztaveným polymerem tento neodstraňovat z pokožky, nýbrž chladit popálené místo proudem studené vody a zajistit 
lékařské ošetření. 

5. Opatření pro hašení požáru 
 

5.1. Vhodné hasicí prostředky 
 

Pěna, prášek, při velkém požáru vodní sprcha. 
 

5.2. Hasicí prostředky, které z bezpečnostních důvodů nelze použít 
 

Proud tlakové vody. 

5.3. Zvláštní nebezpečí v případě požáru 
 

Při hoření vzniká hustý kouř. Možná tvorba oxidů uhlíku (CO a CO2). 
 

5.4. Zvláštní nebezpečí exploze  
 

V zařízeních při přepravě produktu (např. při plnění nebo vyprazdňování sil, cisteren, násypek apod.) může docházet k tvorbě prachových částic, 
které se při nahromadění většího množství v důsledku indukování statického náboje mohou vznítit nebo explodovat, a proto je třeba taková místa 
vybavit vhodným odvodem statického náboje. 
 

5.5. Ochranné pomůcky pro hasiče 
 

Úplný ochranný oblek a izolační dýchací přístroj. 
 

5.6. Další údaje 
 

V případě velkého požáru chránit osoby, sklady a vše ostatní v blízkosti požáru vodní clonou. 

6. Opatření v případě náhodného úniku 
 

6.1. Osobní bezpečnostní opatření, ochranné prostředky a nouzové postupy 
 

Rozsypané granule mohou způsobit uklouznutí a pád. Nezdržovat se v místě, kde došlo k rozvíření polymerního prachu, aby nedošlo k jeho 
inhalaci.   
Zabránit styku pokožky a očí s roztaveným polymerem. 
 
6.2. Preventivní opatření k ochraně životního prostředí 
 

Nesplachovat rozsypaný granulát do kanalizace. 
 

6.3. Doporučené metody čištění 

Rozsypaný granulát zamést a umístit do vhodných obalů (obřích pytlů) nebo čistých nádob. V závislosti na stupni jeho znečištění může jít tento na 
recyklaci nebo na likvidaci podle platné právní úpravy pro odpady. 

7. Manipulace a skladování  
 

7.1. Bezpečnostní opatření pro bezpečné zacházení 
 

Dodržovat veškerá protipožární opatření (zákaz práce s otevřeným ohněm, odstranění možných zdrojů vznícení, zákaz kouření). Během tepelného 
zpracování produktu může docházet k uvolnění menšího množství těkavých uhlovodíků. Proto zajistit lokální odsávání. Prach z produktu je 
potenciálním nebezpečím exploze, je třeba ho průběžně odstraňovat. Všechna zařízení musí být uzemněna. 
 

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování včetně  jakékoliv nekompatibility 
 

Bezpečnostní aspekty nevyžadují žádná speciální opatření při skladování.     
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8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 
 

8.1. Limitné hodnoty expozíce 
 

Přípustný expoziční limit pro celkovou koncentraci polyetylenového prachu v ovzduší na pracovišti je 5 mg.m
-3
. 

 
8.2. Kontroly expozíce 
 

Doporučená metoda pro stanovení polyetylenového prachu v pracovním ovzduší: gravimetrie, prachoměr. 

8.3. Kontrola expozice pracovníků 
 

Kolektivní ochranná opatření               : v případě prachu účinné odsávaní 

Individuální ochranná opatření              : Pracovníci musí mít k dispozici osobní ochranné prostředky na ochranu očí, dýchacích    

                                                                               cest, pokožky, noh a rok následovné: 

       oči                           - o ochranné brýle 

       dýchací cesty      - protiprašný respirátor 

     pokožka                - pracovní oděv 

      nohy                       - uzavřené boty s protiskluzovou úpravou 

      ruky                       -  ochranné rukavice vyrobené ze směsové tkaniny para-  

                       aramid/karbon  s tepelnou izolací minimálně do 270°C 

                       + kožená manžeta jako ochrana předloktí. Jako příklad 
                                                                    uvázané paprskové rukavice firmy KCL, druh „Karbo TECT s  

                                                                  koženou manžetou“, s tepelnou izolací do 350 °C. 

9. Fyzikální a chemické vlastnosti 
 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Skupenství při 20°C : pevná látka 

Barva : bez barvy 

Zápach 

Stupeň hořlavosti  

Dolní mez výbušnosti (prach) / g.m
-3
/                        

Hustota  při 23°C  /kg.m
-3
/ 

Rozpustnost ve vodě při 20°C /g.l
-1 

/
                               

 

Rozpustnost v alifatických, aromatických 
rozpouštědlech a chlorovaných uhlovodících při 
80°C, /g/l

-1
 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

 

typický parafinický. 

C3 – lehce hořlaví     

100 

914-920 

nerozpustný 

rozpustný 

Teplota tání ( granul ) : 105 - 115 °C 

Teplota vzplanutí (granul ) : 350 -  370 °C 

Teplota vznícení granul  

Teplota vznícení usazeného polymerního 
prachu 

Teplota usazeného rozvířeného polymerního 
prachu 

: 

: 

 
: 

380 - 390 °C 

350 °C 

 
445 °C 

Minimální iniciační energie vznícení /J/ : 1,6 

Spalné teplo /MJ.kg
-1
/ : 46 - 47 

Sypná hmotnost  (granulát),,  /kg.m
-3
/ : 500 - 550 

 

9.2. Další informace 

Výše uvedené údaje jsou informativní přesné fyzikálně-chemické údaje o produktu jsou uvedeny na certifikátu výrobku.  

10. Stabilita a reaktivita 
 

10.1. Podmínky, jichž je třeba se vyvarovat 

Samotný produkt je za normální teploty stálý, bez chemické reaktivity. 

Vyhněte se teplotám nad 300 °C, zdrojům vzplanutí, vznícení a statické elektřině. 
 

10.2. Produkty rozkladu 

Při vysokých teplotách za přítomnosti vzduchu nebo kyslíku dochází k rozkladu za vzniku CO, CO2 a H2O. 

11. Toxikologické informace 
 

11.1. Akutní nepříznivé účinky na zdraví 
 

Podle současných odborných znalostí není považován za nebezpečný pro lidi a nemá nepříznivé účinky na zdraví člověka. Není považován za 
nebezpečný podle směrnice 1999/45/ES. Delší vdechování produktů jeho rozkladu může způsobit bolest hlavy nebo podráždit dýchací trakt. 
 
11.2. Senzibilita 

Nemá prokázané senzibilizační účinky. 
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11.3. Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita a reprodukční toxicita ) 
 

Nemá prokázané CMR účinky. 

12. Ekologické informace 
 

12.1. Ekotoxicita 
 

 

Produkt není považován za nebezpečný pro životní prostředí.  
     
 

12.2. Stálost a rozložitelnost 
 

V životním prostředí je cizorodou látkou s velmi pomalým rozkladem.  
Rozkládá se vlivem UV záření. Je nerozpustný ve vodě. 

13.  Pokyny pro odstraňování 
 

13.1. Doporučený způsob odstranění látky 
 

 
 

Pokud dojde k nežádoucímu rozsypání produktu – polymerního granulátu, zajistit, aby se nedostal do kanalizace, kde může způsobit mechanické 
ucpání. Zajistit jeho mechanické odklizení a převezení, buď na další zpracování, recyklaci, nebo na skládkování. Lze ho použít jako palivo. Jeho 
správné spalování nevyžaduje speciální kouřový komín. Využití má být v souladu s místními právními předpisy pro odpady. 
 

13.2. Doporučený způsob využití odpadu 
 

Materiálové zhodnocení recyklací R 3, energetické využití R 1 – využití jako palivo. 
 

13.3. Právní předpisy o odpadech 
 

Slovenská republika: 
Zákon č. 409/2006 Z.z., jímž se mění zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadech  
Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ve znění pozdějších předpisů              
Odpadní polyetylen je podle této vyhlášky zařazen takto: katalogové č. odpadu: 070213 odpadový plast                   
 

Evropská unie:   
Evropský katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů (EC) 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008          
Odpadní polyetylen má podle EC katalogové č. odpadu:  07 02 13 ,16 01 19,17 02 03 & 20 01 39  

 

14.       Informace pro přepravu 
 

14.1        Přepravní klasifikace   

Látka není nebezpečná ve smyslu přepravních předpisů.  

Z hlediska dopravy je bez omezení.  

15. Regulační informace 
 

15.1. Nařízení / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí 

Nevyžaduje se 

15.2. Označení obalu látky 

Není stanoveno / látka není klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008  a  Směrnice č. 
67/548/EHS /. 

15.3. Ostatní předpisy, nařízení a směrnice, které se na látku vztahují   

Slovenská republika:    
Zákon č. 67/2010 o podmínkách uvádění chemických látek a chemických směsí na trh a o změně a doplnění některých zákonů (chemický zákon)  
 

Evropská unie:   
Nařízení (ES) č.1907/2006, Nařízení (ES) č. 1272/2008, Nařízení (ES) č. 453/2010 

16. Další informace 
 

Změněné položky BL : Kapitoly 1-16 – změna dizajnu Bezpečnostního listu   
 

Přístup k informacím: 
 

Zaměstnavatel musí podle článku 35 Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 umožnit přístup k informacím z bezpečnostního listu všem 
pracovníkům, kteří tento produkt používají nebo jsou během své práce vystaveni jeho účinkům, jakož i zástupcům těchto pracovníků. 

       R- věty: nevztahují se 
       S- věty: 16, 22 
       S 16 – Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření 
       S 22 – Nevdechujte polymerní prach 
 

 
Prohlášení: Bezpečnostní list byl vypracován v souladu s nařízením EP a Rady (ES) č.453/2010 a nahrazuje bezpečnostní list vypracovaný podle 
nařízení (ES) č.1907/2006 REACH, Příloha II. Obsahuje údaje, které jsou potřebné k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany 
životního prostředí. Tyto údaje nenahrazují kvalitativní specifikaci a nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti tohoto výrobku 
pro konkrétní aplikaci. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu znalostí a zkušeností a jsou v souladu s právními předpisy EU. Za dodržování 
regionálních platných právních předpisů zodpovídá odběratel. 
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Protokoly o měření



 

  

 

 

 

 
 

Počet výtisků:    2 x zadavatel 
      1 x Bioanalytika CZ, s.r.o. 

Laboratoř  autorizovaná k měření emisí rozhodnutím MŽP č.j. 410/780/11/Hl 
Zkušební laboratoř č. 1012 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. 
Laboratoř Chrudim 

537 01 Chrudim, Píšťovy 820 
 

 

 

Protokol o akreditované zkoušce 
měření emisí 

 

129E/1A/2016 
 

 

 Zadavatel:    Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

      Píšťovy 820 

      537 01 Chrudim 3 

 

Předmět měření:   Výroba bublinkové folie 

JASOBAL s.r.o. 

     Tylova 204 

     538 51 Chrast u Chrudimě 

             

Požadavek na měření:   Stanovení koncentrace VOC, aldehydů 

 

Metody měření: SOP 200, 213, 217 

 SOP – V – 21 

 

Datum měření:   13.1.2016 

 

 Datum vystavení protokolu:  10.2.2016 

 

 Měření provedli:   p. Oleg Zych 

      Ing. Pavel Dohnálek 

 

 Protokol vypracoval:   Ing. Pavel Dohnálek 

 

 Protokol kontroloval:   p. Oleg Zych 

       

 Protokol schválil:   Ing. Pavel Dohnálek 
      vedoucí oddělení ochrany ovzduší  
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Zkušební laboratoř č. 1012 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 
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1. Úvod 

 

Na základě objednávky firmy Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Chrudim bylo provedeno 

jednorázové měření emisí z provozu výroby bublinkové folie. 

 

Měření znečišťujících látek (VOC, aldehydy) bylo provedeno manuálními odběry se záchytem na 

pevný sorbent s následným analytickým stanovením v akreditované laboratoři.  

 

Výhradním dodavatelem autorizovaného měření byla firma BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Chrudim 

(IČO: 25916629). 

 

2. Účel měření 

 

Účelem měření bylo stanovení hmotnostní koncentrace a hmotnostních toků znečišťujících látek. 

Měření emisí proběhlo v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. a vyhláškou č. 415/2012 Sb. v platném 

znění. Výsledný přehled znečišťujících látek (dále jen ZL) je uveden v následující tabulce 1. 

 
Tabulka 1 

Měřené zařízení Analyt 

provoz výroby bublinkové folie VOC, aldehydy 

 

Z naměřených dat byly vypočteny hmotnostní koncentrace ZL a jejich hmotnostní toky. 

Před začátkem měření byla za přítomnosti zástupce zadavatele provedena zevní prohlídka 

proměřovaného zařízení. Během prohlídky nebyly zjištěny žádné závady, které by mohly narušit 

průběh měření. 
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2.1. Popis měřicího místa 

 
Tabulka 2 

Popis měřicího místa 

Jasobal výduch 1 

datum odběru: 13.1.2016 

profil průřezu potrubí: kruhový 

rozměr potrubí: průměr 0,4 m 

průřez: 0,126 m2 

počet bodů měření dle ČSN ISO 10780: 2 x 2   

délka rovného úseku:  1 m 

délka rovného úseku před přírubou:  0,5 m 

délka rovného úseku za přírubou:  0,5 m 

 

Měřicí místo bylo připraveno provozovatelem na vodorovném úseku potrubí. Místo není v souladu 

s požadavky normy ČSN ISO 10780. 

 

 
Tabulka 3 

Popis měřicího místa 

Jasobal výduch 2 

datum odběru: 13.1.2016 

profil průřezu potrubí: kruhový 

rozměr potrubí: průměr 0,4 m 

průřez: 0,126 m2 

počet bodů měření dle ČSN ISO 10780: 2 x 2   

délka rovného úseku:  1 m 

délka rovného úseku před přírubou:  0,5 m 

délka rovného úseku za přírubou:  0,5 m 

 

Měřicí místo bylo připraveno provozovatelem na vodorovném úseku potrubí. Místo není v souladu 

s požadavky normy ČSN ISO 10780. 
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3. Použité přístroje a postupy 

 

Tabulka 4 

Vzduchotechnické parametry 

metoda: SOP 200, ČSN ISO 10780, ČSN EN 16911-1 

měřená veličina přístrojová technika výrobce typ číslo 

atmosférický tlak snímač tlaku Greisinger GPB 3300 E104 

diferenční a statický tlak Prandtlova sonda L KIMO TPL-12-1500 E106 

diferenční a statický tlak snímač tlakové diference Greisinger GDH 200-07 E67 

teplota snímač teploty Greisinger GMH 3210 E32 

teplota teplotní čidlo Greisinger GTF 100AL E69 

 

 
Tabulka 5 

stanovení VOC 

metoda: SOP – V – 21, SOP - 217 

 

odběr vzorků 

 

odběrová souprava UNIBOX 

vytápěná sonda 

2 patrony/trubičky s náplní aktivního uhlí 

sušicí věž 

rotametr s regulací  průtoku 

dopravní čerpadlo vzorku 

bubnový plynoměr 

před odběrem byla aparatura zkoušena na těsnost. 

analytické stanovení GC MS 

 

 
Tabulka 6 

stanovení aldehydů 

metoda: SOP – V – 21, SOP - 217 

 

odběr vzorků 

 

odběrová souprava UNIBOX 

vytápěná sonda 

sorpční trubice SKC s náplní Silikagelu + 2,4-DNPH 

sušicí věž 

rotametr s regulací  průtoku 

dopravní čerpadlo vzorku 

bubnový plynoměr 

před odběrem byla aparatura zkoušena na těsnost. 

analytické stanovení HPLC - UV 
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4. Průběh měření 

 

Měření proběhlo dne 13.1.2016 v době od 8:00 do 12:30 hod. Podrobný rozpis jednotlivých měření 

a odběrů je uveden v tabulce níže. Po přípravě techniky a proměření vzduchotechnických parametrů 

proběhlo vlastní měření emisí. 

 

V době měření byly v provozu 2 extrudéry (dodavatel Industrial Machinery s.r.o.), na nichž byla 

vyráběna bublinková fólie. Teplota při výrobě bublinkové fólie byla cca 180oC. Zároveň byl v 

provozu aglomerátor, který zpracovával odřezky a tzv. nepodělky z výroby (výroba regranulátu). 

Dalším strojem, který byl v provozu při měření, byla sáčkovačka. Sáčkovačka vyráběla přířezy 

bublinkové fólie o velikosti cca 30 x 30 cm při teplotě cca 200oC. 

 
Tabulka 7 

 

výduch 1 výduch 2 

13.1.2016 

VOC, aldehydy VOC, aldehydy 

8:36 – 9:38 8:32 – 9:42 

9:40 - 11:00 9:44 – 11:15 

11:15 – 11:48 11:20 – 12:15 
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5. Výsledky měření 

 

5.1. Průměrné hodnoty hmotnostních koncentrací 

 
Tabulka 8 

JASOBAL s.r.o.     Výduch 1 

Znečišťující látka Hmotnostní koncentrace Hmotnostní tok 

Benzen < 0,005 < 0,003 

Toluen < 0,006 < 0,004 

Ethylbenzen < 0,005 < 0,003 

Xyleny < 0,005 < 0,003 

Aceton 0,052 0,035 

Ethylacetát 0,390 0,265 

Butylacetát 0,028 0,019 

Suma ropných uhlovodíků < 0,051 < 0,035 

Formaldehyd 0,059 0,040 

Acetaldehyd 0,092 0,063 

Propionaldehyd < 0,082 < 0,056 

2-butanon < 0,051 < 0,035 

Butyraldehyd < 0,040 < 0,027 

Valeraldehyd < 0,046 < 0,031 

Hexaldehyd < 0,041 < 0,028 

jednotka [mg/m3] [g/hod] 

nejistota [%] 15 20 

A/N *) A A 

 
*)  A  – akreditovaná zkouška 

 AS  – akreditovaná zkouška provedená subdodávkou 

 N – neakreditovaná zkouška 

Nejistota měření je rozšířená nejistota odpovídající 95% intervalu spolehlivosti.  

Koeficient rozšíření k = 2. 

Nejistota zahrnuje nejistotu vzorkování a analytického stanovení. 

 

Vztažné podmínky :  

C - obvyklé provozní podmínky 
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Tabulka 9 

JASOBAL s.r.o.     Výduch 2 

Znečišťující látka Hmotnostní koncentrace Hmotnostní tok 

Benzen < 0,007 < 0,003 

Toluen < 0,007 < 0,003 

Ethylbenzen < 0,007 < 0,003 

Xyleny < 0,007 < 0,003 

Aceton 0,051 0,023 

Ethylacetát 0,081 0,037 

Butylacetát 0,021 0,010 

Suma ropných uhlovodíků < 0,113 < 0,051 

Formaldehyd 0,101 0,046 

Acetaldehyd 0,160 0,073 

Propionaldehyd < 0,114 < 0,052 

2-butanon < 0,071 < 0,032 

Butyraldehyd 0,073 0,033 

Valeraldehyd 0,070 0,032 

Hexaldehyd < 0,057 < 0,026 

jednotka [mg/m3] [g/hod] 

nejistota [%] 15 20 

A/N *) A A 

 
*)  A  – akreditovaná zkouška 

 AS  – akreditovaná zkouška provedená subdodávkou 

 N – neakreditovaná zkouška 

Nejistota měření je rozšířená nejistota odpovídající 95% intervalu spolehlivosti.  

Koeficient rozšíření k = 2. 

Nejistota zahrnuje nejistotu vzorkování a analytického stanovení. 

 

Vztažné podmínky :  

C - obvyklé provozní podmínky 
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5.2. Vzduchotechnické parametry 

 
Tabulka 10 

Vzduchotechnické parametry 

Jasobal výduch 1 

datum odběru:   13.1.2016 

atmosférický tlak: 97,500 kPa 

tlak plynu v potrubí: 97,498 kPa 

teplota okolí: 2,5 °C 

průřez výduchu: 0,126 m2 

počet bodů měření dle ČSN ISO 10780: 2 x 2   

skutečný počet bodů měření: 1 x 4   

teplota vzdušiny: 21,8 °C 

hustota vzdušiny: 8,000 kg.m-3 

střední rychlost proudění vzdušiny: 1,5 m.s-1 

objemový tok, podm. odběru: 680 m3.hod-1 

objemový tok, N.P., vlhký plyn: 606 m3.hod-1 

 

 
Tabulka 11 

Vzduchotechnické parametry 

Jasobal výduch 2 

datum odběru:   13.1.2016 

atmosférický tlak: 97,500 kPa 

tlak plynu v potrubí: 97,498 kPa 

teplota okolí: 2,5 °C 

průřez výduchu: 0,126 m2 

počet bodů měření dle ČSN ISO 10780: 2 x 2   

skutečný počet bodů měření: 1 x 4   

teplota vzdušiny: 21,8 °C 

hustota vzdušiny: 8,000 kg.m-3 

střední rychlost proudění vzdušiny: 1,0 m.s-1 

objemový tok, podm. odběru: 454 m3.hod-1 

objemový tok, N.P., vlhký plyn: 404 m3.hod-1 
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6. Použitá literatura 

SOP 200 Stanovení rychlosti proudění a objemového toku plynu v potrubí 

SOP 213 Stanovení VOC 

SOP 217 Stanovení hmotnostní koncentrace plynů a par odebraných na pevný 

sorbent výpočtem z naměřených hodnot 

SOP – V – 21 Odběr vzorků plynů a par sorpcí na pevný sorbent 

ČSN ISO 10780 Stacionární zdroje emisí – Měření rychlosti a průtoku plynů v potrubí 

ČSN EN ISO 16911-1 Stacionární zdroje emisí – Manuální a automatizované stanovení 

rychlosti proudění a průtoku plynu v potrubí – Část 1: Manuální 

referenční metoda 

ČSN P CEN/TS 13649 Stacionární zdroje emisí – Stanovení hmotnostní koncentrace 

jednotlivých organických sloučenin  

zákon  č. 201/2012 Sb. v platném znění 

vyhláška MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění 

Příručka kvality pro měření emisí BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. 
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7. Použité veličiny a zkratky 

 

Základní veličiny jednotky SI 

 

Značka Název veličiny Jednotka 

l délka m 

m hmotnost kg 

t čas s 

T termodynamická teplota K 

n látkové množství mol 

 

Odvozené veličiny a jednotky 

 

Značka Název veličiny Jednotka 

A plocha m2 

V objem m3 

v rychlost m.s-1 

p tlak Pa 

qm hmotnostní tok kg.s-1 

qV objemový tok m3.s-1 

t Celsiova teplota °C 

M (B) molární hmotnost (látky B) kg.mol-1 

Vm molární objem m3.mol-1 

ρ hustota (objemová hmotnost) kg.m-3 

ρ (B) hmotnostní koncentrace (látky B) kg.m-3 

 (B) objemový zlomek (látky B) ml.m-3 

   

   

Použité zkratky 

 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

ZL znečišťující látka 

N.P. normální stavové podmínky (teplota 273,15 K, tlak 101,325 kPa) 

TZL tuhé znečišťující látky 

TOC celkový organický uhlík 

VOC těkavé organické látky 

MVE měrná výrobní emise 

  



BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.   
Laboratoř Chrudim 
537 01 Chrudim, Píšťovy 820 
Laboratoř  autorizovaná k měření emisí rozhodnutím MŽP č.j. 410/780/11/Hl 
Zkušební laboratoř č. 1012 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 
 

Protokol o zkoušce 
129E/1A/2016  str.: 12/12 

 

8. Závěr 

 

Cílem měření bylo stanovení hmotnostní koncentrace a hmotnostního toku znečišťujících látek 

v odpadním plynu autorizovaným měřením emisí. Podmínky pro autorizovaná měření byly dodrženy, 

hodnoty naměřené na zdroji znečišťování ovzduší lze použít jako podklad pro výpočty poplatků za 

znečišťování ovzduší a pro kontrolu dodržování emisních limitů.  

 

Výsledky měření, uvedené v protokolu, se týkají pouze místa, času a podmínek, při kterých bylo 

měření provedeno. Protokol může být reprodukován pouze celý. 
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      1 x Bioanalytika CZ, s.r.o. 
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1. Úvod 

Na základě objednávky bylo provedeno měření škodlivin v pracovním prostředí pracovníků 

společnosti Jasobal s.r.o. 

 

Dodavatelem měření byla firma BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Chrudim (IČ: 25916629). 

 

 

2. Účel měření 

Účelem měření bylo zjištění skutečných koncentrací těkavých organických látek a karbonylových 

sloučenin v pracovním prostředí. 

 

Měření bylo provedeno dle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb. v platném znění ze 

dne 4.12.2003, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, dle nařízení vlády 

č. 361/2007 Sb. ze dne 12. 12. 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci v platném znění.  

 

3. Popis pracoviště 

 

Místnost ve které probíhalo měření je obdélníkového tvaru o rozměrech zhruba 25 x 15 metrů 

s výškou asi 6 metrů. Pohybuje se zde přibližně 5 pracovníků. Měření proběhlo na dvou místech 

v prostoru pod výduchy, které ústí do venkovního prostředí.  

 

Provoz na pracovišti je nepřetržitý s pracovní dobou 12 hodin včetně dvou přestávek v celkové 

délce 60 minut.  

 

 

3.1. Větrání pracoviště 

 

Ve stěně jsou umístěny dva ventilátory, které byly během měření v provozu. Během měření byla 

okna a vrata zavřená. 
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4. Způsob měření 

 

Stacionární odběr 

Odběr vzorků byl proveden za využití osobní odběrové aparatury AirChek XR5000 firmy SKC 

v dýchací výšce pracovníků. Kalibrace odběrové aparatury před měřením byla provedena 

rotametrem. 

 

 
Tabulka 1 

Mikroklimatické, klimatické podmínky 

SOP-218 – Měření mikroklimatických podmínek 

ČSN ISO 7726, ČSN EN 689, ČSN EN 482 

měřená veličina přístrojová technika poznámka 

Rychlost proudění 

multifunkční přístroj TESTO 435-1 Vlhkost  

Teplota  

Atmosférický tlak  snímač tlaku GPB 2300 

 

 

Tabulka 2 

Stanovení hmotnostní koncentrace těkavých organických látek 

SOP – V – 26 – Odběr vzorků pracovního prostředí pro stanovení plynů a par 

ČSN EN 689, ČSN EN 482 

odběr vzorků  

Odběrové čerpadlo SKC AIRCHEK 

Rotametr SKC PMR 1-012734 

Trubička s aktivním uhlím 

analytické stanovení SOP-213 GC/MS, GC/FID 

 

 
Tabulka 3 

Stanovení koncentrace karbonylových sloučenin 

SOP – V – 26 – Odběr vzorků v pracovním prostředí pro stanovení plynů a par 

odběr vzorků 

Odběrové čerpadlo SKC AIRCHEK 

Rotametr SKC PMR 1-012875 

Trubička se silikagelem s přídavkem činidla DNFH 

analytické stanovení SOP - 224 HPLC 
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5. Průběh měření 

Měření proběhlo dne 13. 1. 2016 v časech a pořadí dle kap. 5.1. Odběr vzorků škodlivin.  

Měření bylo realizováno dle prohlášení zástupce objednavatele za normálních provozních 

podmínek. 

Po přípravě techniky, ověření a kalibraci proběhlo vlastní měření. 

 

 

 

5.1. Odběr vzorků škodlivin 
 

 

Odběrové/měřicí  místo č. 1 – Výduch č. 1  

Datum:  13. 1. 2016 

Čas odběru:  8:16 – 12:04 hod. 

Typ odběru:  Stacionární odběr 

Škodliviny:  Těkavé organické látky, karbonylové sloučeniny 

 

Odběrové/měřicí  místo č. 2 – Výduch č. 2 

Datum:  13. 1. 2016 

Čas odběru:  8:17 – 12:04 hod. 

Typ odběru:  Stacionární odběr 

Škodliviny:  Těkavé organické látky, karbonylové sloučeniny 

 

 

 

6. Výsledky měření 

 

6.1. Klimatické podmínky 

 
Tabulka 4 

Čas měření 
Teplota vzduchu 

[oC] 

Rychlost větru 

[m/s] 

Atmosférický 

tlak  

[Pa] 

Oblačnost 

8:25 2,5 1,32 97500 zataženo 

 

 

 

6.2. Mikroklimatické podmínky 
 

Tabulka 5 

Měřicí místo Čas měření 
Teplota vzduchu 

[oC] 

Proudění 

vzduchu 

[m/s] 

Vlhkost 

[%] 

Výrobní hala 8:50 16,7 0,12 53,1 
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6.3. Naměřené hodnoty koncentrací škodlivin 
 

Tabulka 6 

Odběrové 

místo č. 
Škodliviny 

Čas 

odběru 

Zachycené 

množství 

Prosáté 

množství 

Hmotnostní   

koncentrace  

[min] [mg/vz] [m3] [mg/m3] 

1 

Benzen 

228 

< 0,0001 

0,064 

< 0,002 

A 

Toluen 0,0003 0,005 

Ethylbenzen < 0,0001 < 0,002 

Xyleny suma 0,00042 0,007 

Aceton 0,00254 0,04 

Ethylacetát 0,00115 0,018 

Butylacetát < 0,0002 < 0,003 

Suma ropných uhlovodíků 0,171 2,672 

2 

Benzen 

227 

< 0,0001 

0,063 

< 0,002 

A 

Toluen 0,00024 0,004 

Ethylbenzen < 0,0001 < 0,002 

Xyleny suma < 0,0001 < 0,002 

Aceton 0,00246 0,039 

Ethylacetát 0,00076 0,012 

Butylacetát < 0,0002 < 0,003 

Suma ropných uhlovodíků 0,246 3,905 

 

A - zkoušky akreditované 

AS – zkoušky akreditované provedené subdodávkou      

N – zkoušky neakreditované 

 

Hodnoty uvedené v tabulce č. 6 jsou uvedeny pro podmínky měření. 
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Tabulka 7 

Odběrové 

místo č. 
Škodliviny 

Čas odběru 
Zachycené 

množství 

Prosáté 

množství 

Hmotnostní   

koncentrace  

[min] [mg/vz] [m3] [mg/m3] 

1 

Formaldehyd 

228 

0,006513 

0,091 

0,072 

A 

Acetaldehyd 0,012 0,132 

Aceton 0,002565 0,028 

Propionaldehyd 0,0033 0,036 

2-butanon 0,00141 0,015 

Butyraldehyd 0,004572 0,05 

Valeraldehyd 0,00387 0,043 

Hexaldehyd 0,002595 0,029 

Odběrové 

místo č. 
Škodliviny 

Čas odběru 
Zachycené 

množství 

Prosáté 

množství 

Hmotnostní   

koncentrace  

[min] [mg/vz] [m3] [mg/m3] 

2 

Formaldehyd 

227 

0,005034 

0,091 

0,055 

A 

Acetaldehyd 0,009804 0,108 

Aceton 0,001689 0,019 

Propionaldehyd 0,0027 0,03 

2-butanon 0,00114 0,013 

Butyraldehyd 0,003545 0,039 

Valeraldehyd 0,003021 0,033 

Hexaldehyd 0,002034 0,022 

 

A - zkoušky akreditované 

AS – zkoušky akreditované provedené subdodávkou      

N – zkoušky neakreditované 

 

Hodnoty uvedené v tabulce č. 7 jsou uvedeny pro podmínky měření. 
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6.4. Mez stanovitelnosti a nejistota měření 

 

 
Tabulka 8 

Škodlivina 
Mez stanovitelnosti 

[mg/vz.] 

Nejistota měření 

 [%] 

Formaldehyd 0,0007 20 

Acetaldehyd 0,0011 20 

Aceton 0,0003 30 

Propionaldehyd 0,0016 30 

2-butanon 0,001 30 

Butyraldehyd 0,0007 30 

Valeraldehyd 0,0009 20 

Hexaldehyd 0,0008 20 

Benzen 0,0001 25 

Toluen 0,0001 25 

Ethylbenzen 0,0001 25 

Xyleny suma 0,0001 25 

Ethylacetát 0,0004 30 

Butylacetát 0,0002 30 

Suma ropných uhlovodíků 0,001 30 

 

 

 

7. Použitá literatura 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování 

prací do kategorií. v platném znění 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci. v platném znění 

 

     Příručka jakosti BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. 
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8. Fotodokumentace 
 

Obrázek č. 1: Odběrové místo – stacionární odběr č. 1 

 

 

Obrázek č. 2: Odběrové místo – stacionární odběr č. 2 

 

 



    

  

 
1.Autorizovaná měřící skupina pachových látek v ČR, specialista na pachové látky                   

 

Prohlášení: Výsledky zkoušek uvedených ve zkušebním protokolu se týkají pouze zkoušených předmětů a bez dalšího písemného svolení 
zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý. Změny a doplňky mohou být provedeny pouze zkušební laboratoří, 

která dokument vystavila.  

List 1 ze 1 

 
 

 

 

ODOUR, s.r.o. 
Dr. Janského 953 
252 28 Černošice 

Zkušební laboratoř č. 1502 akreditovaná ČIA DLE ČSN EN  ISO / IEC 17025:2005 

 

                                                  
 

PROTOKOL O TECHNICÉM MĚŘENÍ č. 01-16 

 
MĚŘENÍ KONCENTRACE PACHOVÝCH LÁTEK DYNAMICKOU OLFAKTOMETRIÍ  

 

Zakázka: Technické měření Bioanalytika.cz - JASOBAL Datum a čas odběru: 13.01.2016  

Číslo zakázky:  11 224                    Datum a čas analýzy: 14.01.2016  

Zdroj:  Výrobna bublinkových fólií                  Datum vyhotovení protokolu:  22.01.2016 

         

Výsledky 

Označen

í vzorku 
Popis vzorku 

Čas odběru 

vzorku 

Koncentrace 

pachových látek 

cOD [ouE·m-3] 

Dolní mez        

cdolní          

[ouE·m-3] 

Horní mez        

chorní          

[ouE·m-3] 

Průtok 

qv 
[m3·h-1] 

Pachový tok 

qOD 

[ouE·s-1] 

4199 Výduch 1,  Vz. 1  11:00-11:05 < 4 < 4 < 4 606 - 

4200 Výduch 1,  Vz. 2  11:05-11:10 23 20 26 606 3,87 

Geometrický průměr  < 4 < 4 < 4 606 - 
 

4201 Výduch 2,  Vz. 1  11:35-11:40 23 20 26 404 2,5 

4202 Výduch 2,  Vz. 2  11:40-11:45 23 20 26 404 2,5 

Geometrický průměr  23 20 26 404 2,5 

Výsledek je geometrickým průměrem obou výsledků jednoho vzorku. 

 

 

   

Metody odběru vzorku:  SOP 01(ČSN EN 13725, ČSN ISO 10780,4. Metodický pokyn OOO-MŽP) - 

Vzorkování plynů pro dynamickou olfaktometrii  

  

Metody analýz: SOP 02 (ČSN EN 13725) - Stanovení koncentrace pachových látek v plynných 

vzorcích 

 

Vysvětlivky: 

cOD – koncentrace pachových látek v Evropských pachových jednotkách 

qv – objemový průtok vlhkého plynu za provozních podmínek 

qOD – tok pachových látek vyjádřený jako součin koncentrace a průtoku 

 

Vyjádření nejistoty:  
Výpočet nejistoty měření je k dispozici ve zkušební laboratoři. 

Rozšířená nejistota je  11 % 

 

 

 
 

 

Protokol vystavil/a:   ……….........…………………………… 

                                     Ing. Petra Auterská, vedoucí laboratoře 

 

 

  



Příloha č. 9

Fotodokumentace



Obrázek č. 1: Vstupní brána do průmyslové zóny

Obrázek č. 2: Příjezdová cesta k hale záměru (hala vlevo)



Obrázek č. 3: Příjezd k nakládací rampě za přístavkem

Obrázek č. 4: Zadní stěna haly s jedním z výduchů



Obrázek č. 5: Surovina pro výrobu bublinkové fólie

Obrázek č. 6: Regranulát



Obrázek č. 7: Pohled do haly na extrudéry pro výrobu bublinkové fólie

Obrázek č. 8: Pohled do haly na zařízení pro výrobu přířezů a sáčků z bublinkové fólie



Obrázek č. 9: Sklad bublinkové fólie připravené k expedici

Obrázek č. 10: Aglomerátor

Obrázek č. 9: Sklad bublinkové fólie připravené k expedici

Obrázek č. 10: Aglomerátor

Obrázek č. 9: Sklad bublinkové fólie připravené k expedici

Obrázek č. 10: Aglomerátor
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