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ČÁST A 
 
ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
 

1. Obchodní firma   
 
Bachura – výzkum a výroba s.r.o. 
 
 

 
     2. IČ  
 

13230816 
 
 

 
     3. Sídlo   
 

Sakařova 1016, 530 03  Pardubice 
 
 
 

      
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce  oznamovatele:  
 
Ing. Libor Bachura,  
Sakařova 1016, 530 03 Pardubice 

      Tel.: 466 264 690 
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ČÁST B 
 
 
ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 
 
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
 
1. Název záměru   
         
Chemické speciality U19 – trvalá výroba 
 
Kategorizace záměru – stav stávající 
 
Dle přílohy č. l k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů jde o záměr kategorie II, záměry vyžadující zjišťovací řízení bod 10.14 
Záměry uvedené v kategorii I určené výhradně nebo převážně k rozvoji a zkoušení nových 
metod nebo výrobků.  
 
Kategorizace záměru – stav předpokládaný 
 
Dle přílohy č. l k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů jde o záměr kategorie I, záměry vyžadující zjišťovací řízení bod                   
7.3 Zařízení k výrobě základních organických a anorganických chemikálií. 
 
Dle vyjádření MŽP ze dne 24.3.2009, č.j.: 17940/ENV/09 se jedná o změnu záměru dle § 4 odst.1 
písmena b) citovaného zákona. Ve zjišťovacím řízení bude stanoveno, zda záměr podléhá posuzování 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Posuzovaný záměr spadá pod integrované povolení dle přílohy č.1 zákona č.76/02 Sb. – bod 
4.1. Chemická zařízení na výrobu základních organických chemických látek a 4.2. Chemická 
zařízení na výrobu základních anorganických chemických látek. 
 
2. Kapacita (rozsah) záměru 
 
Provoz technologických zařízení pro trvalou výrobu včetně ověřovacího čtvrtprovozu je 
uvažován v dvousměnném cyklu s ověřovací výrobou zkoumaných látek (chemických 
specialit) v celkovém množství maximálně 10-ti tun ročně. 
 
Objekt U19 byl pro potřeby stávajícího užívání (vývoj – výzkum) rekolaudován a v současné 
době je využíván k podnikatelským aktivitám firmy Bachura – výzkum a výroba s.r.o. 
 
Předmětem záměru je přechod charakteru výroby ze stávajícího stavu „vývoj – výzkum“ na 
stav „trvalé výroby“. 
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Vzhledem k tomu, že veškeré úpravy (stavební i technologické), byly již dříve plně podřízeny 
technologickému procesu a zajištění pracovních podmínek obslužného personálu, je stávající 
technologie schopná plynulého přechodu ze stavu „vývoj – výzkum“ na stav „trvalé výroby“. 
 
Žádné stavební ani technologické úpravy nejsou předmětem záměru. 
 
Ve vztahu ke stávajícímu stavu (vývoj – výzkum) nedojde k žádné významné změně. Pouze 
dochází ke změně specifikace prováděných činností z „vývoje a výzkumu“ na „trvalou 
výrobu“. 
 
 
Objekt se nachází v uzavřené průmyslové zóně UMA společnosti. ALIACHEM,a.s.. 
 
Objekt U19, který je předmětem záměru, se nachází na stavební parcele číslo st. 912. Součástí 
objektu je i manipulační plocha parcelní číslo 288/32. Oba pozemky jsou ve vlastnictví 
investora. Pro možnost příjezdu k objektu U 19 je zřízeno věcné břemeno mezi investorem                  
a majitelem příjezdových komunikací (ALIACHEM a.s., o.z. Synthesia Pardubice - Semtín).  
 
Dotčený stavební objekt se nenachází v ochranném pásmu dráhy ani v ochranném pásmu 
vlečkové koleje. 
 
Stávající objekt U19 byl již dříve zrekonstruován pro potřeby trvalé výroby technologických 
postupů výroby anorganických a organických látek (chemických specialit), a to                       
i nebezpečných ve smyslu zákona č. 356/03 Sb. ve znění pozdějších změn. Ověřovací výroba 
uvedených látek se předpokládá v celkovém množství maximálně 10-ti tun ročně. Jednotlivé 
realizované látky a přípravky budou produkovány v množstvích desítek až stovek kilogramů, 
výjimečně v jednotkách tun.  
  
Dispozičnímu rozdělení objektu na následující části: 
 

- sociální část (kancelář, šatny, sociální zařízení, denní místnost), 
- provozní část (čtvrtprovoz, ověřovací pracoviště, výstupní kontrola, ověřovací 

výrobna, adjustáž), 
- skladová část (sklady surovin, obalů, expediční místnost, chladírna), 
- pomocná část (dílna údržby, sklad náhradních dílů, výměníková stanice, 

technologická místnost). 
  
Prostory jsou provedeny dle účelu použití místností a jsou k tomuto účelu uzpůsobeny. 
V objektu U19 jsou nově rekonstruované vnitřní rozvody (elektro, voda pitná, užitková, pára, 
tlakový vzduch). Objekt je napojen na kanalizační větev A (chladící voda, kondenzáty) a B 
(splaškové vody, odpady chemických látek z výroby). Objekt je opatřen ústředním vytápěním 
vnitřních prostor a vzduchotechnikou provozní, havarijní a technologickou. V provozní části 
jsou nainstalovány zařízení pro trvalou výrobu technologických postupů výroby chemických 
specialit (reakční kotle, odparky, boxy pro zařízení, digestoře laboratorní a pracovní apod.). V 
pomocné části se v prostoru technologické místnosti jsou instalovány vývěvy a chladící 
zařízení pro chlazení solanky. Ve výměníkové stanici je nainstalován výměník pára-voda pro 
vytápění objektu, příprava teplé vody a redukce páry. 
  
V ostatních místnostech jsou nainstalovány zařízení a zařizovací předměty dle charakteru 
místností. 
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Předpokládané počty pracovníků 
 
Celkový počet zaměstnanců je v počtu 2 osob/směna, vedení provozu budou provádět                     
2 osoby. Provoz je dvousměnný, maximální roční fond pracovní doby při dvousměnné výrobě 
se uvažuje 4000 hodin. Místnost čtvrtprovozu, výrobny a kanceláře jsou z hlediska obsluhy 
trvalým pracovním místem, pobyt obsluhy ev. vedení provozu se zde předpokládá více jak                 
4 hodiny za směnu. Ostatní prostory jsou pouze dočasná ev. občasná pracoviště. 
 
Stavba není vzhledem ke svému rozsahu rozdělena na jednotlivé stavební a provozní soubory. 
  
Předmětem provozních souborů je provozní zařízení pro trvalou výrobu technologických 
postupů výroby chemických specialit včetně potřebných potrubních rozvodů a výrobu                     
a rozvody pomocných médií. Součástí provozního souboru je osvětlení, provozní rozvod 
silnoproudu, hromosvod a uzemnění. 
 

Věcné a časové vazby stavby na okolní výstavbu a souvisící investice 
 
Realizací záměru nedojde k žádnému ovlivnění provozu a užívání okolních stávajících 
objektů. Související investice nejsou nárokovány. 
 
 

Přehled uživatelů a provozovatelů 
 
Uživatelem a provozovatelem stavby po její uvedení do provozu bude Ing. Libor Bachura, 
Sakařova 1016, 530 03 Pardubice, IČ 13230816. 
 
 
 
3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 
 
Kraj:    Pardubický 
Okres:   Pardubice 
Obec:  Pardubice VII. (ÚMO, ul. gen. Svobody 198, 533 51 Pardubice) 
Část obce:  Pardubice - Semtín 
Kat. území Semtín, 747386 
 
Objekt se nachází ve výrobním areálu společnosti Aliachem, a.s.. V územním plánu obce je 
tento areál určen pro průmyslovou výrobu.  
 
Všechny uvedené pozemky a stavby jsou ve vlastnictví oznamovatele (investora). 
 
Pozemky 
 

Pozemky 
parcela č. 

Výměra 
m2 

Druh pozemku Způsob využití Způsob 
ochrany 

Poznámka 

st. 912 471 Zastavěná plocha a nádvoří Provozní objekt   

288/32 1549 Ostatní plocha Manipul. plocha   
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Budovy 
 

Číslo popisné Využití Na st. parcele Poznámka  
U19 Jiná st. St. 912  

 
 
Přístup na pozemky a k objektu 
 
K objektu U19 je přístup řešen stávajícími vnitropodnikovými komunikacemi. 
 
 
 
 
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
 
Objekt U19 je umístěn uvnitř výrobního areálu společnosti Aliachem, a.s. Dříve objekt sloužil 
k chemickým výrobám souvisícím s výrobním programem společnosti Aliachem. Objekt U19 
byl pro potřeby stávajícího užívání (vývoj – výzkum) rekolaudován a v současné době je 
využíván k podnikatelským aktivitám firmy Bachura – výzkum a výroba s.r.o.. 
 
Ve vztahu ke stávajícímu stavu (vývoj – výzkum) nedojde k žádné významné změně. Pouze 
dochází ke změně specifikace prováděných činností z „vývoje a výzkumu“ na „trvalou 
výrobu“. 
 
V tomto případě se nejedná o kumulaci s jinými záměry. V době zpracování oznámení nejsou                   
v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí projednávány v dané lokalitě jiné další 
záměry.  
 
Obr. č. 1, 2: Mapa širších vztahů 
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Zdroj: Zpracovatel Oznámení 
 
 
 
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu 
zvažovaných  variant  a  hlavních  důvodů  (i z hlediska životního prostředí) 
pro jejich  výběr, resp. odmítnutí  
 
Potřeba záměru vyplývá z potřeby stabilizace podnikatelských aktivit v oblasti výroby 
chemických specialit. Této stabilizaci předcházela realizace výzkumných a vývojových aktivit 
oznamovatele. Kumulace výrobních činností do jednoho areálu je výhodná nejen z hlediska 
logistického, ale umožňuje současně snížit např. spotřeby energií, záboru půdy (ploch) 
v důsledku kumulace manipulačních ploch, komunikací apod.  
 
Stávající areál je pro předmětnou činnost uzpůsoben, v historické době k sloužil k chemické 
výrobě a výhodná je i snadná dopravní dostupnost.  
 
 
 
6. Popis technického a technologického řešení záměru 
     
6.1 Stavební část 
 

Stavebně technické řešení stavby 
 
Technické řešení objektu U 19 vychází z požadavku na určení jednotlivých prostorů při 
dodržení všech legislativních požadavků. 
  
Podlahy v prostorách skladů chemických látek a přípravků (sklad toxických a vysoce 
toxických látek, žíravin, hořlavých látek) jsou navrženy se sespádováním do havarijních jímek 
místností. Záchytný prostor podlahy s havarijní jímkou budou dle ČSN 65 0201 
nadimenzovány na 20% maximálního skladovaného množství (jedná se o skladování látek 
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v přepravních obalech). Podlahy včetně soklů ve výše uvedených prostorách budou opatřeny 
chemicky odolnou nepropustnou vrstvou. Ve vstupech do místností budou vytvořeny zvýšené 
prahy pro zabránění rozlití uniklých látek do okolních prostor nebo vně objektu. 
  
Podlahy v provozních prostorách jsou navrženy se sespádováním do jímek místností 
čtvrtprovozu nebo výrobny. Záchytný prostor podlahy s havarijní jímkou budou 
nadimenzovány pro zachycení úniků při havárii největšího výrobního aparátu. Podlahy včetně 
soklů ve výše uvedených prostorách budou opatřeny chemicky odolnou nepropustnou 
vrstvou. Ve vstupech do místností budou vytvořeny zvýšené prahy pro zabránění rozlití 
uniklých látek do okolních prostor nebo vně objektu. 
  
Místnosti v sociální a pomocné části objektu budou rekonstruovány a vybaveny dle účelu a 
charakteru uvažovaných činností. 
 
Ve vztahu ke stávajícímu stavu (vývoj – výzkum) nedojde k žádné významné změně. Pouze 
dochází ke změně specifikace prováděných činností z „vývoje a výzkumu“ na „trvalou 
výrobu“. 
 
Žádné stavební ani technologické úpravy nejsou předmětem záměru. 
 
 
Kanalizace 
 
V objektu budou rozvedeny dva typy kanalizace dle charakteristiky vypouštěných odpadních 
látek. 
  
Pro odvod chladící vody a kondenzátu je objekt vybaven samostatnou částí kanalizace 
zaústěné do stávající šachty kanalizace “A” areálu ALIACHEM. Kanalizace "A" je zaústěna 
bez dalšího čištění přímo do řeky Labe. Před napojením na kanalizaci je v objektu U19 
vybudována nová jímka se zápachovým uzávěrem. 
  
Splaškové odpadní vody ze sociálního zařízení objektu (WC, výlevky apod.) jsou napojeny na 
stávající kanalizaci “B” areálu ALIACHEM vedenou mimo stávající septik a napojenou do 
kanalizační šachty. Na tuto větev je připojena vpusť v technologické místnosti. Pro 
vypouštění odpadních vod z výroby je z podlahy vyvedena odpadní potrubí napojená na 
stávající kanalizaci “B”. Tato potrubí jsou ukončena cca 150 mm nad podlahou pro řízené 
vypouštění odpadních látek z výroby pro zabránění jejich vniku do kanalizačního systému při 
havarijním stavu. Další vývody kanalizace “B” jsou umístěny v prostoru digestoří a boxů pro 
zařízení. Vývody jsou ukončeny zápachovými uzávěry. Napojení zařízení na odpady je 
pomocí hadic pro zajištění řízeného vypouštění. Vypouštění odpadních látek z výroby do 
kanalizace “B” je možné pouze na základě rozborů odpadních látek a po povolení jejich 
vypouštění do kanalizace. Kanalizace "B" je zaústěna do čistírny odpadních vod společnosti 
ALIACHEM.  
  
Odpadní látky zachycené v bezodtokových jímkách podlah jsou buď použity ve výrobě                    
a nebo po neutralizaci řízeně přečerpány do kanalizace “B”. V případě nevyhovujícího 
rozboru jsou odpadní látky vyčerpávány a odváženy do spalovny případně k přepracování. 
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Množství odpadních vod 
 

Druh pracovníka počet Produkce vody 
l.směnu-1 

Produkce vody 
celkem l.směnu-1 

Poznámka 

Administrativa  2 60 120 
Výroba  2 120 240 
Přímá spotřeba 4 5 20 
Chladící vody 420 Kanalizace "A"
Technologické vody 60 Kanalizace "B"
Průměrná denní produkce  1 720 l
Roční produkce**  413 m3

**… pro 240 dnů/rok fondu pracovní doby ve dvou směnách 
 
 
Elektrická energie 

 
Elektrická energie pro napájení stavební a technologické elektroinstalace je odebírána                 
z rozvaděče RMS, který je umístěn na chodbě objektu - místnost číslo 25. Objekt je napájen 
stávající kabelovou přípojkou NN z trafostanice U14. Dle ČSN 34 1610 je dodávka elektrické 
energie zabezpečena ve 3. stupni. 
 
Provozní soustava a napětí, způsob napájení 

 
Napájecí soustava: 3 PEN stř. 50Hz, 230/400V / TN - C - S 
Provozní napětí: 230 / 400V, 50Hz 
Ovládací napětí: 230V, 50Hz 

    napětí kategorie I. dle ČSN 33 0010 
 
 
Spotřeba elektrické energie 
 
nově instalovaný příkon 65 kW 
koeficient současnosti 0,7 
maximální současný příkon 45,5 kW 
maximální elektromotor 20 kW 
 
 
Osvětlení 
 
Intenzita osvětlení v jednotlivých místnostech je stanovena dle ČSN 36 0450 a ČSN 36 0451. 
Pro výpočet osvětlení bylo použito software firmy ing. Vyrtych - Elektrotechnický závod. 

 
Svítidla jsou volena s ohledem na prostředí, ve kterém jsou umístěny. V zóně 1 a 2 jsou 
použita svítidla v  nevýbušném provedení. Ve výrobních a skladovacích prostorech jsou 
použita svítidla v průmyslovém provedení. Ovládání nových světelných okruhů je zapínáno 
vypínači umístěným u vstupních dveří do místností.  

 
Kabelové prostupy mezi jednotlivými prostory (požárními úseky) s nebezpečím a bez 
nebezpečí výbuchu jsou utěsněny protipožární ucpávkou INTUMEX nebo HILTI. 
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Protipožární ucpávka je odpovídající pro daný prostor (dané prostředí) s dodržením dané 
požární odolnosti. 
 
 
Další energie a media 

 
V prostoru technologické místnosti je nainstalována chladící kompresorová jednotka                     
s chladícím výkonem cca 20 kW. Součástí jednotky je nádrž solanky o objemu cca 2 m3. Jako 
chladivo je v kompresorové jednotce použita chladiva na bázi freonů. Potrubí chladícího 
média a vratné potrubí chladícího média jsou tepelně zaizolována proti ztrátě chladu                       
a rozvedena páteřním rozvodem s odbočkami s osazenými armaturami do výrobních prostor. 
  
Pro chlazení vnitřního prostoru chladírny jsou v místnosti nainstalována bloková chladící 
jednotka s automatickou regulací. Jako chladivo jsou v chladící jednotce používána chladiva 
na bázi freonů.  
  
V technologické místnosti je dále nainstalována vodokružná vývěva pro vytváření vakua. 
Potrubí vakua jsou zavedena do výrobních prostor a ukončena odbočkami s uzavíracími 
armaturami. Výtlak vývěvy je vyvedena na fasádu objektu. 
 
Nové páteřní rozvody tlakového vzduchu 0,4 MPa s odbočkami jsou napojeny na stávající 
přívod tlakového vzduchu do objektu. Přívodní potrubí je napojeno vně objektu na centrální 
rozvod tlakového vzduchu v areálu průmyslové zóny UMA. Odbočky jsou ukončeny 
uzavíracími armaturami. 
  
Pro potřeby technologie jsou dále používány tlakové lahve s technickými plyny (dusík, chlor, 
chlorovodík, čpavek apod.). Lahve jsou připojovány k výrobnímu zařízení. Se zřízením 
skladu technických plynů se neuvažuje, lahve jsou provozovány výměnným způsobem.                    
Pevné rozvody technických plynů po objektu U19 nejsou. 
 
 
Teplo 
 
Do objektu je zavedena přípojka páry 0,6 MPa. Přípojka je vybavena fakturačním měřením 
VORTEX DN 25 (max. průtok 400 kg.h-1) a vyhodnocením INMAT.  
 
V prostoru výměníkové stanice je instalalováno bloková předávací stanice pára/voda o 
výkonu 50 kW s blokem přečerpávání kondenzátu. Vytápění objektu je navrženo teplou 
vodou s teplotním spádem 80/60°C.  
 
Pro vytápění prostorů jsou navrženy radiátory, ve čtvrtprovozu a výrobně jsou navrženy ještě 
teplovzdušné jednotky. V prostoru výměníkové stanice je umístěna redukční stanice páry 
0,6/0,1 MPa. Parní rozvody páry 0,6 a 0,1 MPa jsou rozvedeny do místností výroben pro 
možnost napojení na výrobní zařízení. Spotřeba páry pro zařízení se předpokládá ve výši 150 
kg.h-1/0,6 MPa a 50 kg.h-1/0,1 MPa. 
 
Pro přípravu teplé užitkové vody je užíván ohřívač vody o objemu 250 l s topnou vložkou na 
páru. 
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Vodovod  
 
Objekt je napojen přípojkami na rozvody pitné a užitkové vody. Přípojky jsou vybaveny 
průtokoměry pro měření spotřebovaného množství a jsou ukončeny uvnitř objektu. Pitná voda 
je rozvedena do sociální části objektu a po výrobních prostorách. Na potrubí pitné vody jsou 
ve výrobních a skladovacích prostorách napojeny bezpečnostní sprchy a volné vývody pro 
technologii. Teplá užitková voda je připravována v ohřívači vody o objemu 250 l umístěném 
ve výměníkové stanici. Užitková voda je rozvedena po výrobních prostorách. Odbočky budou 
opatřeny uzávěry a koncovkami pro možnost napojení hadic. Užitková voda je používána pro 
chlazení aparátů  a pro oplachy zařízení a podlah. 
 
 
Spotřeba vod  
 

Druh pracovníka Počet  Spotřeba vody 
l.směnu-1 

Spotřeba vody 
celkem l.směnu-1 

Poznámka 

Administrativa  2 60 120 
Výroba  2 120 240 
Přímá spotřeba 4 5 20 
Chladící vody 420 
Technologické vody 60 
Průměrná denní spotřeba  1 720 l
Roční spotřeba**  413 m3

**… pro 240 dnů/rok fondu pracovní doby ve dvou směnách 
 
 
Vzduchotechnika a větrání 
 
Pracovní prostory jsou nuceně větrány s požadovanými hodinovými výměnami vzduchu                  
a vytápěny na požadované pracovní teploty dle příslušných norem a předpisů. Samotné 
procesní aparatury jsou všechny odvětrány přes absorbér. Úniky škodlivin mimo procesní 
aparatury nejsou umožněné s ohledem na těsnost těchto aparatur. Drobné úniky škodlivin 
(vstupních materiálů a produktů) jsou relevantní pouze při manipulaci s uzávěry originálních 
nádob. Lze odborně odhadnout, že tyto úniky do pracovního prostředí nepřekročí cca 1 % 
z celkového objemu látek, s nimiž bude nakládáno. 
 
Výkony vzduchotechniky jsou následující pro jednotlivé samostatné výduchy. 
 
Odvětraný prostor Výkon vzduchotechniky (m3.s-1) Poznámka 
Čtvrtprovoz  0,361  
Výrobna  0,514  
Absorpce  0,278  
 
 
Hlučnost zařízení 

 
Hlučnost jednotlivých provozních zařízení se pohybuje kolem cca 60 dB. Nejvyšší hlučnost je 
při provozu míchadla krystalizátoru. Chod míchadla je však v délce cca 1 hodiny za směnu. 
Celkově se emise hluku na stávající hlukové zátěži prostoru neprojeví sledovatelnými 
změnami. 
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Zařízení s vyšší hlučností při provozu (vývěva, chlazení) je umístěno v samostatném prostoru 
technologické místnosti, kde se předpokládá výskyt obsluhy pouze občasný (při kontrolách 
chodu apod.) v délce max. 0,5 hodiny za směnu. 
 
 
Pracovní prostředí, hygienické zařízení 
 
Sociální zařízení jsou vybudována v sociální části objektu. Pracovníci obsluhy jsou 
vybavovány potřebnými osobními ochrannými pracovními pomůckami dle charakteru 
vykonávané práce a vlastností látek. 
  
 
Sklad chemických látek a přípravků 
 
Sklad toxických a vysoce toxických látek a přípravků je zabezpečen v souladu se zvláštními 
předpisy, tzn. je vybaven lékárničkou s vhodnými prostředky pro předlékařskou první pomoc 
a bezpečnostní sprchou. Pro očistu osob je v prostorách, kde se předpokládá manipulace 
s nebezpečnými látkami (sklad žíravin, čtvrtprovoz, výrobna) jsou nainstalovány bezpečnostní 
sprchy pro celkovou očistu a výplach očí. 
 
 
 
6.2  Technologická část 
 
V objektu je nainstalováno technologické zařízení umožňující trvalou výrobu technologií 
výroby anorganických a organických látek (chemické speciality), a to i nebezpečných. 
Součástí technologického zařízení je i výroba pomocných médií (vakuum, chladící kapalina - 
solanka, redukce páry) a rozvody dalších pomocných médií z vnějších rozvodů (voda pitná, 
užitková chladící a oplachová, pára, tlakový vzduch, kondenzát apod.). 
 
 
Stručný popis používaných technologií 
 
V technologickém zařízení jsou prováděny základní chemické reakce (nitrace, sulfonace, 
sulfochlorace, hydrolýza, esterifikace, eliminace, neutralizace, redukce, oxidace, halogenace, 
apod.), a s tím spojené chemicko-technologické procesy (slučování, destilace, rektifikace, 
krystalizace, filtrace, sušení, atd.). Pro tyto procesy jsou v provozní části objektu 
nainstalována potřebná technologická zařízení (cirkulační odparka, rektifikační kolona, 
reakční kotle, duplikované kotle, vakuová nuč, krystalizátor, dopravní a procesní čerpadla, 
potřebná potrubní propojení apod.). 
  
Ověření výrobních postupů je prováděno v prostoru čtvrtprovozu ve skleněných aparaturách  
o velikosti max. 100 litrů. Objem výroby v tomto prostoru je v množství jednotek až desítek 
kilogramů. V prostoru výrobny je výroba realizována ve smaltovaných výrobních aparátech          
o objemu max. 1000 litrů. Objem ověřovací výroby je v množství desítek až stovek 
kilogramů. 
  
Technologická zařízení a boxy pro zařízení, v nichž se předpokládá vznik plynných 
škodlivých látek, jsou napojeny na absorpční jednotky. V nich bude docházet k odlučování 
škodlivin z odpadních plynů. Standardně je uvažována účinnost odloučení škodlivin z 99 %. 
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Technologie absorpce jee přizpůsobena vždy konkrétnímu procesu. Každá jednotka tvoří 
komplexní funkční celek s vlastním ovládáním. Některá  zařízení jsouu napojena na pojízdné 
absorpční jednotky. 
 
 
Projektovaná kapacita zařízení 
 
Provoz technologických zařízení pro trvalou výrobu včetně ověřovacího čtvrtprovozu je 
uvažován v dvousměnném cyklu s ověřovací výrobou zkoumaných látek (chemických 
specialit) v celkovém množství maximálně 10-ti tun ročně. Jednotlivé realizované látky               
a přípravky jsou produkovány v množstvích desítek až stovek kilogramů, výjimečně                       
v jednotkách tun.  
 
 
Organizace provozu 
  
Ověřovací čtvrtprovoz je zajišťován 2 zaměstnanci v každé pracovní směně. Provoz je 
dvousměnný. V hlavní pracovní směně jsou přítomny 2 osoby jako vedení provozu. Výsledky 
ověřovacích technologických procesů budou vyhodnocovány v jiných prostorách investora. 
Délka směny se uvažuje v rozsahu 8-mi pracovních hodin. Maximální roční fond pracovní 
doby při dvousměnné výrobě se uvažuje 4000 hodin. 
Koncepce skladování surovin 
 
Pro skladování hořlavých kapalin, žíravin a toxických a vysoce toxických látek jsou navrženy 
tři samostatné skladovací prostory. Kapalné látky jsou dováženy v ocelových nebo plastových 
sudech o velikosti max. 200 l (hořlaviny). Pevné látky jsou dováženy v plastových pytlích. 
  
Produkty jsou adjustovány do plastových nádob nebo skleněných lahví (pro kapaliny) nebo do 
ocelových soudků s plastovými vložkami (pevné látky). Produkty, u nichž je požadavek 
skladování za nízkých teplot jsou skladovány v chladírně. Ostatní produkty jsou skladovány  
v balírně a skladu obalů. 
 
 
Způsob zabezpečení materiálů a energií 
 
Všechny dovážené suroviny jsou odebírány od tuzemských dodavatelů.  
 
Zajištění ostatních energií: 
 
• pára 0,6 MPa - napojení na stávající přívod 
• tlakový vzduch 0,4 MPa - napojení na stávající přívod z rozvodů průmysl. zóny UMA 
• voda pitná - napojení na stávající přívod z rozvodů průmyslové zóny UMA 
• voda užitková (chladící) - napojení na stávající přívod z rozvodů průmysl. zóny UMA 
• elektro - napojení na stávající přívod ze stávající rozvodny U14 průmyslové zóny UMA 
• chladící médium (solanka) - výroba v nové chladící jednotce v objektu 
• vakuum - výroba v nově nainstalované vývěvě v objektu 
• technické plyny - dovoz tlakových lahví (LINDE apod.) 
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Koncepce manipulace s materiálem 
  
Kapalné látky s vyšší denní spotřebou jsou do výrobních aparátů přečerpávány čerpadly 
vhodnými pro dané médium a skladovací obal. Pevné látky jsou do aparátů vysypávány 
násypkami po jejich odvážení. Lahve s technickými plyny jsou na aparáty připojeny přes 
redukční ventily, pomocná potrubí a propojovací hadice. 
 
 
Koncepce řešení systému řízení technologických procesů 
  
V rámci systému řízení, sledování a vyhodnocování technologických procesů je navrženo  
sledování základních veličin ve výrobních aparátech (měření tlaku, teploty, průtoku, otáček, 
apod.), které jsou nutné pro výzkumné záměry objednatele. Přenos naměřených veličin bude 
na zobrazovací jednotky. V další fázi se uvažuje s možností realizace automatizovaného 
systému s řízením pomocí průmyslového automatu a vizualizací na PC osobním počítači se 
zápisem dat.  
  
Prostředí v prostoru adjustace je stanoveno protokolem o určení vnějších vlivů podle ČSN 33 
2000-3, vypracovaného odbornou komisí. Prvky SŘTP přicházející do styku s měřeným 
médiem musí korozně odolávat nebo musí být vhodně chráněny. Pomocné konstrukce je 
nutno chránit vhodným nátěrem. Kabely jsou uvažovány celoplastové s měděnými jádry, typu 
JYTY, CYKY. Pro některé snímače jsou použity kabely speciální, dodávané se snímačem. 
Musí odpovídat danému prostředí. 
 
 
Doprava 
 
Doprava je realizována po stávajících vnitřních komunikacích v areálu průmyslové zóny 
UMA. Vnitřní komunikace v průmyslové zóně jsou v majetku ALIACHEM a.s.. Uzavřený              
a oplocený areál průmyslové zóny je napojen za vjezdovou vrátnicí na stávající komunikaci 
I/36 Pardubice - Chlumec nad Cidlinou. Pro možnosti obsluhy objektu je zřízeno věcné 
břemeno mezi investorem a majitelem příjezdových komunikací. 
 
 
 
 
7. Předpokládaný  termín  zahájení  realizace  záměru  a jeho dokončení 
 
Vzhledem k tomu, že veškeré úpravy (stavební i technologické), byly již dříve plně podřízeny 
technologickému procesu a zajištění pracovních podmínek obslužného personálu, je stávající 
technologie schopná plynulého přechodu ze stavu „vývoj – výzkum“ na stav „trvalé výroby“. 
 
Žádné stavební ani technologické úpravy nejsou předmětem záměru. 
 
 
 
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
 
Provozem záměru bude dotčena pouze obec Pardubice - Semtín. 
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9. Navazující rozhodnutí 
 
1. Integrované povolení dle zákona č. 76/02 Sb. 
 
 
 
 
 
II. ÚDAJE O VSTUPECH 
 
 
 
1. Půda  
 
Záměrem nedojde k záboru půdy v zemědělském půdním fondu. Pozemky i objekt U19 jsou 
umístěny uvnitř průmyslového objektu. 
 
 
 
2. Voda  
 
Stávající objekt je napojen přípojkami na rozvody pitné a užitkové vody. Přípojky jsou 
vybaveny průtokoměry pro měření spotřebovaného množství a jsou ukončeny uvnitř objektu. 
Pitná voda je rozvedena do sociální části objektu a po výrobních prostorách. Na potrubí pitné 
vody jsou ve výrobních a skladovacích prostorách napojeny bezpečnostní sprchy a volné 
vývody pro technologii. Teplá užitková voda je připravována v ohřívači vody o objemu 250 l 
umístěném ve výměníkové stanici. 
 
Užitková voda je rozvedena po výrobních prostorách. Odbočky budou opatřeny uzávěry                  
a koncovkami pro možnost napojení hadic. Užitková voda je používána pro chlazení aparátů     
a pro oplachy zařízení a podlah. 
 
 
Spotřeba vod  
 

Druh pracovníka Počet  Spotřeba vody 
l.směnu-1 

Spotřeba vody 
celkem l.směnu-1 

Poznámka 

Administrativa  2 60 120 
Výroba  2 120 240 
Přímá spotřeba 4 5 20 
Chladící vody 420 
Technologické vody 60 
Průměrná denní spotřeba  1 720 l
Roční spotřeba**  413 m3

**… pro 240 dnů/rok fondu pracovní doby ve dvou směnách 
 
Přechod z režimu výzkumu na režim výroby nevyvolá významnou změnu spotřeby vod. 
 
 



OZNÁMENÍ (podle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb.) 
Chemické speciality U19 – trvalá výroba 

 

 18

 
3. Ostatní surovinové  a energetické zdroje   
 
Materiálové vstupy 
 
Základními materiálovými vstupy záměru jsou chemické látky a přípravky. Pro potřeby 
tohoto oznámení byly zvoleny materiály a suroviny, které odpovídají předpokládaným 
výrobním činnostem. 
 
                      Stávající stav           /    Předpokládaný stav 

Název suroviny CAS Klasifikace  R-věty Množství (t/rok) 
„vývoj – výzkum“ 

Množství (t/rok) 
„trvalá výroba“ 

Acetanhydrid  108-24-7 C 10,20/22,34 1,5 0,02

Brom 7726-95-6 T+, C 26,35,50 2,5 5,0

Dichlormethan 75-09-2 Xn 40 1,5 3,0

Hydroxid sodný 1310-73-2 C 35 0,5 0,5

Kyselina chlorovodíková 7647-01-0 C 34,37 1,0 0,2

Kyselina octová 64-19-7 C 10,35 0,5 0,5

Kyselina dusičná 7697-37-2 C, O 8,35 0,2 0,2

Kyselina sírová 7664-93-9 C 35 0,5 0,5

Petrolether  - F+, Xn, N 12,51/53,65,66,67 0,05 0,05

Ethanol  64-17-5 F 11 0,5 0,5

Heptan  142-82-5 F, Xn, N 11,38,50/53,65,67 0,05 0,05

Chlornan sodný 7681-52-9 C 31,34 0,7 0,7

Kyanid sodný 143-33-9 T+,N 26/27/28,32,50/53 0,8 1,5

Toluen  108-88-3 F,Xn 11,20 0,1 5,0

Dusík     0,05 0,05

PRODUKTY     

4-benzyloxyfenol 103-16-2 Xi 36,43 0,2 0,2

1,2-Naphtoquinone 524-42-5 Xn, Xi 22, 36/37/38 x 0,01

Chloromethanesulfonyl 
chloride 

3518-65-8       C, Xn 22, 34 x 0,01

5-chlor-2-methylbenzoxazol 19219-99-9 Xi 36/38 0,1 0,1

Bromkyan 506-68-3 T+, N 26/27/28, 34,50 0,2 3,0

 
 
Ostatní Množství kg/rok 
Plastové folie 300 
Plastové obaly 100 
Skleněné obaly 800 
Dřevo (obalové bedny) 2000 
Železo (soudky) 200 
 
 
 
Elektrická energie 
 
Elektrická energie pro napájení stavební a technologické elektroinstalace je odebírána 
rozvaděče RMS, který je umístěn na chodbě objektu - místnost číslo 25. Objekt je napájen 
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stávající kabelovou přípojkou NN z trafostanice U14. Dle ČSN 34 1610 je dodávka elektrické 
energie zabezpečena ve 3. stupni. 
 
Provozní soustava a napětí, způsob napájení 

 
Napájecí soustava: 3 PEN stř. 50Hz, 230/400V / TN - C - S 
Provozní napětí: 230 / 400V, 50Hz 
Ovládací napětí: 230V, 50Hz 

    napětí kategorie I. dle ČSN 33 0010 
 
 
Spotřeba elektrické energie 
 
nově instalovaný příkon 65 kW 
koeficient současnosti 0,7 
maximální současný příkon 45,5 kW 
maximální elektromotor 20 kW 
 
 
 
4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (např. potřeba souvisejících 
staveb) 
 
Příjezd k objektu je realizován po stávajících komunikacích areálu. Komunikace s rezervou 
vyhoví i pro vnější protipožární zásah. Realizace záměru nevyvolá potřebu změn stávající 
dopravní ani jiné infrastruktury.  
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III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 
 
Výstupy jsou hodnoceny pouze pro fázi provozu.  
 
 
1. Ovzduší   
 
Přehled zdrojů znečišťování ovzduší  
 
Výrobní činnost a souvisící čtvrtprovozní zkoušky jsou zdrojem emisí škodlivin do ovzduší.  
S ohledem na výrobní záměry budou emitovány následující škodliviny. 
 
Stávající stav: „vývoj – výzkum“  

Škodlivina  Roční emise (výpočet) (kg) Celková roční emise (kg) Poznámka  
Brom 2500*0,01*0,01 0,25   
Bromovodík 250*0,01 2,50  Produkt  
Chlorovodík 1000*0,01*0,01 0,10   
Dichloromethan 1500*0,01 15,00  Přes prac.prostř. 
Petrolether 50*0,005 0,25 Přes prac.prostř. 
Ethanol 500*0,005 2,50 Přes prac.prostř. 
Toluen 100*0,005 0,50 Přes prac.prostř. 
Heptan 50*0,005 0,25 Přes prac.prostř. 
 
 
Předpokládaný stav: „trvalá výroba“ 

Škodlivina  Roční emise (výpočet) (kg) Celková roční emise (kg) Poznámka  
Brom 5000*0,01*0,05 2,5  
Dichlormethan 3000*0,01*0,05 1,5  
Petrolether 50*0,005 0,25 Přes prac.prostř. 
Ethanol 500*0,005 2,5 Přes prac.prostř. 
Toluen 5000*0,005 25 Přes prac.prostř. 
Heptan 50*0,005 0,25 Přes prac.prostř. 
 
 
Veškeré odpadní plyny jsou před jejich vypouštěním do ovzduší čištěny v absorpčních 
kolonách. Předpokládá se standardní účinnost těchto zařízení při záchytu emisí 99 %. 
Současně dochází k emisi pouze u té části vstupních surovin, které se neúčastní prováděné 
chemické reakce (odborný odhad maximálně 5 %). Odpar těkavých látek vznikající při 
manipulaci s těmito látkami v pracovním prostoru (odborný odhad 0,5 %) je bez dalšího 
odlučování emitován přes pracovní prostředí do ovzduší. 
 
Při výkonu vzduchotechniky 0,361(čtvrtprovoz) m3.s-1, 0,514 (výrobna) m3.s-1, 0,278 
(absorpce) m3.s-1 je vypočítaná koncentrace škodlivin v odpadním vzduchu po čištění 
následující. 
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Stávající stav: „vývoj – výzkum“ 
 
Škodlivina  Koncentrace (mg.m-3) Emisní limit (mg.m-3) Poznámka  
Brom 0,130 10  
Bromovodík  1,30 10  
Chlorovodík 0,052 10  
Dichlormethan  7,80 150  
VOC 0,29 50  
 
 
Předpokládaný stav: „trvalá výroba“ 

Škodlivina  Koncentrace (mg.m-3) Emisní limit (mg.m-3) Poznámka  
Brom 0,63 10  
Dichlormethan  0,38 150  
VOC 2,22 50  
Pozn.:  
Koncentrace VOC  je součtem koncentrací těkavých organických látek bez dichlormethanu. 
Emisní limity jsou uvedeny pro přehlednost. Záměr nebude produkovat emise v hmotnostních tocích rozhodných 
pro platný obecný emisní limit. 

 
Doprava 
Pro obslužnost je využíván stávající dopravní systém a komunikace v areálu. Realizací 
záměru (přechod ze stavu „výzkum – vývoj“ na stav „trvalá výroba“) nedojde k navýšení 
průjezdů v lokalitě.  

 
Druh a množství emitovaných škodlivin 
 

Bilance emisí znečišťujících látek 
 
                           Stávající stav                  /             Předpokládaný stav 

Škodlivina Roční emise kg.rok-1 Roční emise kg.rok-1 
Brom 0,25 2,5
Bromovodík 2,50 0
Chlorovodík 0,10 0
Dichloromethan 15,00 1,5
Petrolether 0,25 0,25
Ethanol 2,50 2,5
Toluen 0,50 25
Heptan 0,25 0,25
 

 

Výběr znečišťujících látek 
Jako nejzávažnější škodlivina z procesní činnosti se jeví s ohledem na toxikologické 
vlastnosti a celkové množství dichlormethan. Přesto nebude docházet k emisím významným 
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pro imisní zátěž území zejména při akceptování průměrné koncentrace této látky v odpadních 
plynech, která je o dva řády nižší, než obecný emisní limit.  

Sledovanými škodlivinami z automobilové dopravy jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý, 
uhlovodíky a pevné částice. Jako nejzávažnější škodlivinou se z hlediska množství emisí                  
a velikosti imisních limitů jeví oxidy dusíku. S ohledem na frekvenci dopravy je její vliv na 
přírůstek celkové imisní zátěže zanedbatelný.  

 
 
Porovnání s emisními limity 
 
Podle závěrů výpočtu lze konstatovat, že ve všech případech budou splněny emisní limity, 
pokud jsou stanoveny zvláštním právním předpisem. Emisní koncentrace budou u všech 
sledovaných látek řádově nižší než příslušné emisní limity. 
 
 
 
2. Odpadní  vody   
 
Množství odpadních vod 
 

Druh pracovníka počet Produkce vody 
l.(směnu.prac)-1 

Produkce vody 
celkem l.směnu-1 

Poznámka 

Administrativa  2 60 120 
Výroba  2 120 240 
Přímá spotřeba 4 5 20 
Chladící vody 420 Kanalizace "A"
Technologické vody 60 Kanalizace "B"
Průměrná denní produkce  1 720 l
Roční produkce**  413 m3

**… pro 240 dnů/rok fondu pracovní doby ve dvou směnách 
 
U splaškových vod lze předp. znečištění charakterizovat hodnotami BSK5 a  nerozpuštěnými 
látkami (NL) při pracovní době cca 240 dní za rok ve dvou směnách. 
 
 
Vypouštěné znečištění 
 
Přepočet na EO (220 l.směnu-1)   
185 [l] : 220 [l.směnu-1] = 0,84 EO 
 
Produkce BSK5 (60 g/EO a směnu)   
60 * 0,84 * 240*2 = 24,2 kg.rok-1 
 
Produkce NL (55 g/EO a den)   
55 * 0,84 * 240*2 = 22,2 kg.rok-1 
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3. Odpady   
 
Z provozu výroby vznikají následující druhy odpadů 
 

Číslo 
odpadu 

Druh odpadu (zkráceně) Kategorie Množství 
(t/rok) 

Pozn. 

06 07 04* Roztoky a kyseliny N 0,5  
07 07 01* Promývací vody a matečné louhy N 0,5  
07 07 08* Jiné destilační a reakční zbytky N 0,5  
13 08 02* Jiné emulze N 0,05  
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,1  
15 01 02 Plastové obaly O 0,1  
15 01 02 Plastové obaly znečištěné O/N 0,1  
15 01 04 Dřevěné obaly O 0,1  
15 01 04 Dřevěné obaly znečištěné O/N 0,1  
15 01 07 Skleněné obaly O 0,3  
15 01 07 Skleněné obaly znečištěné O/N 0,3  
15 01 10* Obaly se zbytky nebezpečných látek N 0,1  
15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály N 1,0  
16 03 03* Anorganické odpady N 0,05  
16 03 05* Organické odpady N 0,05  
Pozn.: Množství odpadů je odhadnuto na předpokládanou skutečnost s ohledem na stávající výzkumné záměry. 
Výše produkce bude záviset na rozsahu výzkumných úkolů. 
 
Odpady jsou shromažďovány v souladu se zvláštními předpisy, aby bylo zamezeno jejich 
úniku do prostředí. 
 
Odstranění odpadů provede vždy odborně způsobilá firma dle zvláštních předpisů. 
 
 
 
4. Ostatní   
 
Výroba není zdrojem emisí hluku. Zařízení, která jsou zdrojem hluku (max. 60 dB), jsou 
provozována po zanedbatelnou část směny. 
 
Výroba není zdrojem záření ani jiných významných emisí. 
 
 
 
 
5. Doplňující   údaje   
 
Nejsou stanoveny. 
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ČÁST C 
 
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 
ÚZEMÍ 
 
 
C.1. Výčet nejzávažnějších charakteristik dotčeného území 
 
 
Objekt U19 a příslušné území je uzemním plánem určeno pro průmyslovou výrobu. Záměr 
nezasahuje území ani prvky chráněné územním systémem ekologické stability ani neovlivňuje 
žádné chráněné území nebo přírodní park.. Průmyslová zóna je situována mimo souvislou 
obytnou zástavbu. Z hlediska stávající únosnosti prostředí se jedná o významně ovlivněnou 
lokalitu zejména v oblasti starých ekologických zátěží (znečištění podzemních vod a existence 
nezabezpečených skládek odpadů), vypouštění odpadních vod do vod povrchových a v oblasti 
ochrany ovzduší. 

 
Z hlediska starých ekologických zátěží nebylo v prostoru předmětného záměru identifikováno 
znečištění. Z hlediska celého území je třeba konstatovat, že jsou významně zasaženy zejména 
podzemní vody bývalou činností Synthesia, a.s. a zvláště existencí nezabezpečených skládek. 
Řešení starých ekologických zátěží náleží do působnosti o.z. Synthesia.  
Celkové ovlivnění povrchových vod je významné a v některých ukazatelích limitní. 
 
Z hlediska ochrany ovzduší je možné konstatovat, že imisní situace ve sledovaných                       
a měřitelných parametrech mimo areál odštěpného závodu nepřekračuje imisní limity. 

 
Ve vztahu k posuzovanému záměru nedojde vzhledem k prezentovaným výstupům do 
životního prostředí k ovlivnění ukazatelů a indikátorů, které jsou z pohledu dotčeného území 
determinující. 
 
 

C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí 
v dotčeném území 

 

C.2.1. Ovzduší 
 

Z klimatického hlediska se areál nachází v teplé, mírně suché oblasti A3 s mírnou zimou, kdy 
průměrné lednové teploty neklesají pod -3°C. Počet letních dnů tj. dnů s maximální teplotou 
vyšší než 25°C je za rok větší než 50. V následující tabulce jsou uvedeny průměrné měsíční 
teploty vzduchu ve °C a průměrný úhrn srážek v mm. 

 
Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
teplota -1,1 0 4,1 8,2 13,7 16,6 18,2 18 13,8 8,6 3,7 0,7 8,8 
Srážky 30 36 34 39 60 65 72 74 45 36 38 32 551 
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V další tabulce jsou uvedeny průměrné četnosti směrů větru [%] a rychlosti větru [m/s] z osmi 
směrů. 

 
směr větru N NE E SE S SW W NW 
četnost směrů větru 3,43 5,49 14,2 8,19 5,81 10,8 24,3 10,09
rychlost větru 2,9 2,8 3,2 3,7 3,6 4,3 4,5 3,7 

 
Průměrná roční rychlost větru je 3,1 m.s-1. Bezvětří se vyskytuje v 17,69 %.  
 
Kvalita ovzduší v předmětném prostoru je výrazně ovlivněna vysokou koncentrací chemické 
výroby kombinované s provozem podnikové teplárny odštěpného závodu Synthesia. Ale 
vzhledem k tomu, že je krajina na všechny strany otevřená a chemická výroba se nachází v 
rovinné krajině, je možnost akumulace znečišťujících látek zeslabena v důsledku dobré 
ventilace území a větší četnosti větrů s vyššími rychlostmi. 
 
Pro popsání současného stavu byla použita Rozptylová studie ze všech provozů odštěpného 
závodu Synthesia z roku 2001. Tato Rozptylová studie ze všech provozů Synthesie 
představuje vypočtené imisní koncentrace z vydatnosti emisních zdrojů v roce 2000.  

 
Imise brómu nejsou vyčísleny Rozptylovou studií ze všech provozů ze Synthesie, neboť 
žádná z provozovaných výrob tuto škodlivinu neemitovala. Do rozptylové studie byly 
zahrnuty veškeré emise z firemní databáze REZOP.  
 
 

C.2.2. Voda 
 

Území má velmi plochý reliéf s mírným sklonem k jihu. Hlavním tokem v území je řeka 
Labe, která od Hradce Králové teče směrem jižním a v Pardubicích se obrací směrem 
západním. K významné změně hydrografických a hydrologických poměrů došlo výstavbou 
jezu v Srnojedech. Původní koryto řeky Labe bylo převedeno do umělého kanálu a původní 
řečiště se stalo ramenem, které s novým tokem hydrologicky komunikuje. 
 
Území posuzované v rámci uvažovaného záměru je dále odvodňováno menšími povrchovými 
toky, kde mezi nejvýznamnější patří Velká strouha, Brozanský a Pohránovský potok. 
 
Velká strouha pramení v Pohránovském rybníku, protéká západním směrem převážnou částí 
areálem o.z. Synthesia. Do Velké Strouhy jsou zaústěny jednotlivé svody kanalizace A (A1 až 
A9), výusť odvádějící vody z objektů na „Zelené louce“, výusť z Pohránovského odpadu 
(odvádí vody z Explosia a.s. a areálu UMA) a výusť z ČOV odštěpného závodu Synthesia. 
Před vyústěním Velké Strouhy do Labe je sedimentační jímka pro záchyt nerozpuštěných 
látek a plovoucích kontaminantů. Velká Strouha vtéká do Labe pod jezem u Srnojed.  
 
Brozanský potok pramení na severu u obce Staré Hradiště, teče jihozápadním směrem v 
blízkosti popílkovišť. Potok dále protéká starým labským meandrem a v jihozápadní části 
obce Rosice nad Labem ústí do Velké Strouhy. 
 
Odpadní vody v rámci odštěpného závodu Synthesia jsou v současné době členěny do tří 
kanalizačních sběračů označovaných jako A, B a C.  
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Kanalizace A - je určena pro odvádění dešťových, chladících a oplachových vod s velmi 
nízkým obsahem znečištění. Je zaústěna podle platného povolení k nakládání s vodami do 
Velké Strouhy, která se pod Srnojedským jezem vlévá do Labe. 
 
Kanalizace B - slouží pro odvádění odpadních vod určených k neutralizaci a k biologickému 
čištění. Před čištěním jsou odpadní vody svedeny do homogenizační nádrže Lhotka a odtud 
jsou čerpány k neutralizaci a následně k biologickému čištění. Neutralizace probíhá 
vápenným mlékem a čištění v biologické čistírně se realizuje po smísení s městskými 
odpadními vodami. Tyto odpadní vody nesmí obsahovat látky toxické pro proces 
biologického čištění resp. koncentrace těchto látek nesmí přesahovat limitní koncentrace 
stanovené provozovatelem čistírny odpadních vod. Vyčištěná voda z čistírny je vypouštěna 
přes Velkou struhu do Labe. 
 
Na výstupu odpadních vod z ČOV do Velké Struhy je zabezpečeno nepřetržité monitorování 
odpadních vod před odtokem do Labe. Přístroje instalované v měrné buňce umožňují 
sledování těchto ukazatelů: CHSK, celkového organického uhlíku, celkového dusíku, 
amoniakálního dusíku, celkového fosforu, rtuti, pH, teploty a průtoku odpadních vod. 
Součástí systému je vzorkovač, který umožňuje nastavení odběru v různých časových                      
a objemových variantách. Celý systém je on-line propojen s nepřetržitou dispečerskou 
službou a zabezpečuje trvalé informace o kvalitě a množství vypouštěných odpadních vod. 
 
Kanalizace C - slouží pro segregaci odpadních vod silně zasolených a s vysokým obsahem 
nerozpuštěných látek do homogenizační nádrže Lhotka, ze které jsou čerpány k neutralizaci              
a k biologickému čištění. 
 
 

C.2.3. Půda 
 

Prostor, kde je situován objekt U19 s posuzovanou technologií se nachází v území 
vyhrazeném pro průmyslovou činnost. Znečištění půdy v areálu odštěpného závodu je 
vyhodnoceno ve  zpracovaném v ekologickém auditu a v analýze rizik o.z. Synthesia. 
Znečištění půdy odpovídá povaze chemické výroby v areálu. 
 

 

C.2.4. Geofaktory životního prostředí 
 

Území náleží orograficky k Pardubické kotlině. Z hlediska regionálně geologického se území 
nachází v křídové synklinále severovýchodních Čech a je součástí jejího jihozápadního křídla. 
Skalní podloží je budováno sedimentárními horninami svrchní křídy, nad nimiž jsou uloženy 
sedimenty spodního až svrchního turonu a coniaku. Litologicky se jedná o slínovce, písčité              
a spongilitické slínovce, vápnité jílovce a prachovce. Horniny skalního podloží jsou překryty 
kvartérními zeminami, které tvoří zahliněné terasové štěrkopísky a povodňové hlíny                      
o celkové mocnosti nepřesahující 10 m.  
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Povrchové vody 
 
Hlavním tokem v území je Labe, které od Hradce Králové teče směrem jižním a v 
Pardubicích se obrací směrem západním. Při dlouhodobě trvajících vysokých vodních stavech 
v Labi dochází ke vzdutí hladiny podzemní vody a k jejímu přiblížení k povrchu terénu. Při 
těchto stavech dobře území odvodňují menší vodní toky a odvodňovací rýhy. Posuzované 
území se nenachází v zátopové oblasti Labe. 
 
Podzemní vody 
  
Zdroje pitné vody ve skalním podkladu jsou pouze ve zvodněných pískovcích cenomanského 
stáří. Zvodnění štěrkopísků pod Pardubicemi je již využíváno jen pro lokální zdroje, a to pro 
poněkud horší filtrační parametry, časté faciální změny s větší příměsí jemných frakcí i pro 
značnou kvalitativní zátěž ať přirozenou nebo spojenou se znečištěným Labem. Hlubší 
cenomanská zvodeň je chráněna před znečištěním z kvarterní zvodně mocnými nadložními 
turonskými slínovci a vysokou výškou své výtlačné zvodně. 
 
Chráněná území  
 
Geologicky významné útvary v popisovaném území nejsou, nerostné suroviny se v blízkosti 
předpokládaného provozu posuzované technologie nevyskytují. 
 
 

C.2.5. Fauna a flóra 
 
V blízkosti posuzovaného záměru se nevyskytují ohrožené nebo chráněné druhy fauny nebo 
flóry. V blízkém území se nachází lesní plochy tvořící zelený pás Pardubic, které mají v 
životním prostředí obyvatel průmyslové oblasti nezastupitelné místo. Všechny tyto plochy lze 
považovat za významný krajinný prvek.  
 

 

C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz 
 
Posuzované území náleží do sosiekoregionu I.3. - Polabské terasy. Tento sosiekoregion se 
rozpadá do několika samostatných biogeografických jednotek, nazývaných biochory,                       
s charakteristickou typickou kombinací ekologických podmínek a jim odpovídající bioty.                
Z hlediska geobiocenologické typizace je možné geobiocenózy Polabské tabule začlenit do 
čtyř vegetačních stupňů, přičemž většinu území pokrývají geobiocenózy 2. a 3. vegetačního 
stupně. Z hlediska současného stavu bioty převažuje především antropogenní krajina, 
představovaná především charakterem sídelní a výrobní krajiny. Posuzovaná technologie                
je umístěna v rozsáhlém území, na kterém se rozkládají jednotlivé objekty o.z. Synthesia. 
Území v nejbližším okolí uvažovaného záměru je významně narušeno průmyslovou činností. 
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C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání 
 
Zájmové území náleží do přírodní krajinné oblasti východolabské. Značnou část této krajinné 
oblasti zaujímá silně urbanizované území. Její geografický potenciál je velmi vysoký                       
a většinou s možností komplexního využití v celém rozsahu socioekonomické sféry.                       
Z hlediska socioekonomického náleží území do podoblasti hradecko-pardubické, která 
zahrnuje urbanizovaná území střední části Východočeského regionu. ALIACHEM je 
situována v území vyhrazeném pro průmyslovou výrobu a odstraňování odpadů z ní 
vznikajících.  
 
 

C.2.8 Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství 
 
V blízkosti záměru se nenachází oblasti surovinových zdrojů ani jiných přírodních bohatství. 
 
 

C.2.9 Architektonické a jiné historické památky 
 
V blízkosti záměru se nenachází architektonické ani jiné historické památky. 
 
 

C.2.10 Obyvatelstvo 
 
Objekt je umístěn do průmyslového areálu, který historicky sloužil a slouží pro chemické 
výroby. V blízkosti objektu se nenachází žádné trvale obydlené objekty. 
 
 

C.2.11 Hmotný majetek 
 
V blízkosti záměru se nevyskytuje hmotný majetek vyžadující zvláštní ohledy. 
 
 

 

C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném 
území z hlediska jeho únosného zatížení 

 
Záměr je situován do území, které dle územního plánu odpovídá posuzované aktivitě. 
Nejedná se o stavbu na tzv. zelené louce, ale o změnu technologie stávajícího objektu. Kvalita 
životního prostředí na lokální úrovni odpovídá funkčnímu využití území.Výroba v tomto 
území odpovídá jeho charakteru, to znamená, že se nejedná o území přírodovědně cenné, 
respektive krajinářsky zajímavé. Lokalita není místem soustředěné obytné zástavby. 
Předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek životního prostředí neměl 
výrazněji ovlivnit stávající parametry životního prostředí. 
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Životní prostředí a jeho jednotlivé složky v dotčeném území jsou schopné bez významného 
omezení akceptovat realizaci záměru v navrženém rozsahu. Stávající kvalita plně odpovídá 
průmyslové zóně. Zpracovateli oznámení nejsou známy na základě dostupných informací 
žádné skutečnosti, které by omezovaly realizaci záměru z hlediska potřeb zvýšené ochrany 
životního prostředí. 
 
Příspěvek záměru k imisní hlukové zátěži je hodnocen jako nevýznamný.  
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ČÁST D 
 
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ 
ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 
I. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ  
ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ    PROSTŘEDÍ   
A    HODNOCENÍ   JEJICH    VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI 
 
 
Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 
 
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky 
 
Vliv emisí 
 
Nepředpokládá se významné zhoršení imisní situace v zájmovém území vzhledem k relativně 
nízkým hodnotám celkových emisí škodlivin. Záměr se neprojeví sledovatelným zvýšením 
zdravotních rizik.   S ohledem na množství emitovaných škodlivin do ovzduší z předmětu 
činnosti není potřeba zpracovávat rozptylovou studii, jelikož příspěvek záměru k imisní 
rozptylové zátěži je hodnocen jako nevýznamný. 
 
 
Vliv hluku 
 
Hodnocení hlukové zátěže je nezbytné realizovat proto, že hluk není o nic méně nebezpečný 
než znečišťování ovzduší, vody nebo půdy. Lze definovat specifické i nespecifické důsledky 
hluku na zdraví obyvatel.  
 
Mezi základní se uvádějí : 
 

• akutní nebo chronické poškození sluchového orgánu s následným ireverzibilním 
poškozením sluchu 

• funkční poškození sluchového orgánu nebo vestibulárního aparátu s projevy 
současného posunu sluchového prahu 

• funkční poruchu vnímání s projevy zhoršeného rozlišování zvukových signálů 
• funkční poruchu útlumu, projevující se zvýšenou náchylností k poruchám spánkového 

cyklu 
• funkční poruchu regulačních a zejména negativních a vegetativních fenoménů 

s projevy v oblasti zažívacího systému, hluková hladina 65 dB (A) je hranicí, od které 
je u zdravých osob ovlivňován vegetativní nervový systém. 

• funkční poruchu motorických a psychomotorických funkcí, která má důsledky i 
v oblasti pracovního výkonu 

• funkční poruchu emocionální rovnováhy a projevy subjektivního obtěžování 
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Dříve než lze zaznamenat chorobné změny, projevuje se snížení produktivity práce při 
zvýšení hladiny hluku o 1 dB nad 75 dB o 1%, nad 85 dB o 2%. 
 
Ve vztahu ke stávajícímu stavu (vývoj – výzkum) nedojde k žádné významné změně. Pouze 
dochází ke změně specifikace prováděných činností z „vývoje a výzkumu“ na „trvalou 
výrobu“. S ohledem na tuto skutečnost se nepředpokládá významné zhoršení imisní situace 
v zájmovém území.  
 
 
Narušení bezpečnosti silničního provozu 
 
Nedojde k narušení bezpečnosti silničního provozu. 
 
 
Vliv vibrací 
 
Provoz nebude významným zdrojem vibrací. Záměr se neprojeví sledovatelným zvýšením 
zdravotních rizik.  
 
 
Pracovní prostředí 
 
Relevantním právním předpisem je nařízení vlády č. 361/2007 (novela NV č.178/2001 Sb.), 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci § 6, odst. 1 : na všech 
pracovištích musí být k ochraně zdraví zaměstnance zajištěna dostatečná výměna vzduchu 
přirozeným nebo nuceným větráním. Množství vyměňovaného vzduchu se určuje s ohledem 
na vykonávanou práci a její fyzickou náročnost tak, aby byly pro zaměstnance zajištěny 
tepelné a vlhkostní podmínky vyhovující již od počátku pracovní směny a aby koncentrace 
chemických látek a prachu v pracovním ovzduší nepřekračovaly nejvyšší přípustné hodnoty 
upravené v přílohách k tomuto nařízení.  
 
Pracovní prostředí bude charakterem výroby ovlivněno. Emise škodlivých látek z provozu 
v tomto případě však nejsou určující. 
 
Zátěž pracovního prostředí musí dodržet limitní hodnoty dané zvláštními právními předpisy. 
Současně musí proběhnout kategorizace prací s následnými ochrannými opatřeními. 
 
 
Sociálně ekonomické vlivy 
 
Záměr nebude mít sledovatelné sociálně ekonomické vlivy.  
 
 
Havarijní stavy – požár, únik škodlivých látek 
 
Havarijní stavy jsou potenciálně nejrizikovější skutečností s ohledem na používané suroviny      
a vznikající produkty. 
 
Vzhledem k charakteru výroby jsou možné následující havarijní stavy: 
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Požár 
 
Únik škodlivých látek 
 
Omezení vzniku havárie a havarijních stavů je eliminováno realizovanými stavebními 
opatřeními (záchytné jímky, absorbéry) a dále schválením Plánu opatření pro případ 
havárie a zhoršení jakosti vod, provozního řádu  a požárního řádu.  
 
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby není možné kvantifikovat. S ohledem na umístění 
objektu uvnitř průmyslového areálu, lze očekávat, že obyvatelstvo nebude vlivy zasaženo. 

Objekt U19 je umístěn mimo souvislou obytnou zástavbu. Při respektování zadaných 
technických parametrů, jež byly předloženy zpracovateli oznámení, lze provoz hodnoceného 
záměru považovat za akceptovatelný a lze prohlásit, že nedojde k narušení faktorů pohody                 
a nedojde ke podstatnému zvýšení zdravotních rizik. Faktor pohody by neměl být narušen.  
 
 
 
Vlivy na ovzduší a klima 
 
Nepředpokládá se významný vliv na klima. Ovzduší bude ovlivněno emisemi škodlivin.                   
S ohledem na charakter výrobní činnosti je předloženo hodnocení předpokládaného stavu za 
současných výzkumných záměrů. S vysokou pravděpodobností lze očekávat emise 
následujících škodlivin do ovzduší: 

 
Bilance emisí znečišťujících látek 
 
Škodlivina Roční emise kg.rok-1 

Brom 2,5
Dichloromethan 1,5
Petrolether 0,25
Ethanol 2,5
Toluen 25
Heptan 0,25

 
 
Zhodnocení příspěvků znečišťujících látek k imisní koncentraci 
 
Zhodnocení imisního zatížení bromem, dichlormethanem a těkavými organickými látkami 
bylo provedeno pomocí výpočtového programu SYMOS 97 dle metodiky schválené 
Ministerstvem životního prostředí. K výpočtu byl použit odborný odhad větrné růžice pro 
lokalitu Pardubice, okres Pardubice, vypracovaný Českým hydrometeorologickým ústavem 
v Praze - Komořanech, který je dostatečně reprezentativní pro zájmovou lokalitu. 
 
Meteorologické podmínky zájmové oblasti popisuje odborný odhad větrné růžice pro lokalitu 
Pardubice, okres Pardubice, vypracovaný Českým hydrometeorologickým ústavem v Praze, 
který lze považovat za dostatečně reprezentativní vzhledem k blízkosti zájmové lokality 
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Pardubicím. Větrná růžice se stanovuje ve výšce 10m nad zemí a obsahuje četnosti 
jednotlivých směrů větrů pro pět tříd stability (podle stabilitní klasifikace Bubníka a 
Koldovského) a tři třídy rychlosti větru.  
 
Rychlost rozptylu znečišťujících látek emitovaných zdrojem závisí na rychlosti větru a 
intenzitě termické turbulence, která závisí na změně teploty vzduchu s měnící se výškou, tj. na 
termické stabilitě atmosféry. Vzrůstá - li teplota vzduchu s výškou, nastává inverze, neboť 
chladnější vzduch zůstává v přízemních vrstvách a tím dochází ke špatnému rozptylu 
znečišťujících látek. Stabilitní třídy se vyskytují jen za určitých rychlostí větru. 
 
V následující tabulce je uvedena stabilitní klasifikace  a výskyt jednotlivých tříd rychlosti 
větru. 
 
Tabulka: Stabilitní klasifikace s výskytem tříd rychlosti větru 
 

třída stability popis výskyt třídy rychlosti větru 

  [m/s] 

I. velmi stabilní silná inverze,  

  velmi špatné rozptylové podmínky 
          1,7 

II. stabilní běžné inverze, 

 špatné rozptylové podmínky 
          1,7     5 

III. Izotermní slabé inverze, 

 často se vyskytující mírně zhoršené 

  rozptylové podmínky 

          1,7     5     11 

IV. Normální indiferentní teplotní zvrstvení, 

 běžný případ dobrých rozptylových 

  podmínek 

          1,7     5     11 

V. konvektivní labilní teplotní zvrstvení, 

  rychlý rozptyl znečišťujících látek 
          1,7     5 

 
Odborný odhad větrné růžice pro lokalitu Pardubice, uvedený v následující tabulce, slouží 
jako podklad pro metodiku výpočtu znečištění ovzduší. 
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Tabulka: Větrná růžice pro lokalitu Pardubice, okres Pardubice 
 

I. třída stability - velmi stabilní 
m.s-1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 

1,7 0.30 1.02 2.06 0.45 0.28 0.62 0.98 0.39 5.40 11.50
5,0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00

11,0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00
součet 0.30 1.02 2.06 0.45 0.28 0.62 0.98 0.39 5.40 11.50

II. třída stability - stabilní 
m.s-1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 

1,7 0.49 1.13 1.66 0.88 0.89 1.33 2.58 1.39 5.51 15.86
5,0 0.04 0.07 0.27 0.16 0.17 0.31 0.46 0.19  1.67

11,0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00
součet 0.53 1.20 1.93 1.04 1.06 1.64 2.04 1.58 5.51 17.53

III. třída stability - izotermní 
m.s-1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 

1,7 0.54 0.58 1.62 1.14 0.51 0.87 1.69 1.13 2.22 10.30
5,0 0.41 0.87 2.93 1.38 0.75 1.80 5.81 2.15  16.10

11,0 0.02 0.03 0.33 0.23 0.19 0.92 2.25 0.42  4.39
součet 0.97 1.48 4.88 2.75 1.45 3.59 9.75 3.70 2.22 30.79

IV. třída stability - normální 
m.s-1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 

1,7 0.79 0.69 1.16 1.17 0.72 1.10 1.95 1.34 3.53 12.45
5,0 0.41 0.61 2.68 1.51 0.86 2.11 5.45 1.89  15.52

11,0 0.02 0.02 0.25 0.51 0.39 0.45 1.36 0.28  3.28
součet 1.22 1.32 4.09 3.19 1.97 3.66 8.76 3.51 3.53 31.25

V. třída stability - konvektivní 
m.s-1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 

1,7 0.33 0.35 0.76 0.40 0.58 0.64 1.00 0.67 1.03 5.76
5,0 0.08 0.12 0.48 0.36 0.47 0.65 0.77 0.24  3.17

11,0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00
součet 0.41 0.47 1.24 0.76 1.05 1.29 1.77 0.91 1.03 8.93

celková růžice 
m.s-1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 

1,7 2.45 3.77 7.26 4.04 2.98 4.56 8.20 4.92 17.69 55.87
5,0 0.94 1.67 6.36 3.41 2.25 4.87 12.49 4.47  36.46

11,0 0.04 0.05 0.58 0.74 0.58 1.37 3.61 0.70  7.67
součet 3.43 5.49 14.20 8.19 5.81 10.80 24.30 10.09 17.69 100.00

 
 
Bodovými zdroji znečištění ovzduší jsou výduchy objektu U19, kde bude docházet k trvalé 
výrobě chemických specialit. Imisní příspěvky byly vypočítány pro skupinu bodových zdrojů 
(výduchů), charakterizující celkový objekt U19. Jako znečišťující látky emitované zdroji byly 
vybrány brom, dichlormethan a VOC (jako součet těkavých organických látek bez 
dichlormethanu). Zdroj je umístěn v uzavřené průmyslové zóně UMA společnosti. 
ALIACHEM, a.s.. 
 
 



OZNÁMENÍ (podle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb.) 
Chemické speciality U19 – trvalá výroba 

 

 35

V následující tabulce jsou uvedeny základní parametry výduchů, potřebné pro výpočet 
znečištění ovzduší, kde 
 
Alfa  relativní roční využití zdroje     [%] 
Pd  denní využití zdroje     [h·den-1] 
x, y  x-ová a y-ová souřadnice zdroje podle JTSK [m] 
z  nadmořská výška zdroje    [m] 
h  výška konce výduchu nad terénem    [m] 
Vs  objem vzdušiny odcházející výduchem   [m3·s-1] 
ts  teplota vzdušiny     [˚C] 
d  vnitřní průměr výduchu    [m] 
w0  výstupní rychlost vzdušiny     [m·s-1] 
 
 
Tabulka:   Parametry zdrojů znečišťování 
 

Název Alfa Pd x y z h Vs ts d w0 
 % h·den-1 m m m m m3·s-1 ˚C m m·s-1 

čtvrtprovoz 0,658 16 -651587,8 -1057187 224,44 8 0,361 20 0,25 1,839 
výrobna 0,658 16 -651580,8 -1057182 224,23 8 0,514 20 0,25 2,618 
absorpce 0,658 16 -651570,4 -1057175 223,88 8 0,278 20 0,25 1,416 

 
 
Na obrázku „Zdroje znečištění“ (viz. níže) jsou znázorněny jednotlivé výduchy, které 
představují bodové zdroje znečištění. Výpočet byl proveden pro skupinu zdrojů a proto lze 
výsledky hodnotit za celý objekt U19. 
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V tabulce (viz. níže) jsou uvedeny hmotnostní toky bromu, dichlormethanu a těkavých 
organických látek z jednotlivých výduchů. Jelikož emise VOC budou emitovat do ovzduší ze 
dvou výduchů, byly celkové emise těkavých organických látek rozděleny v poměru 1:1 na 
výduch čtvrtprovoz a výduch výrobna. 
 
 
Tabulka: Emise bromu, dichlormethanu a těkavých organických látek 
 

Název Hmotnostní tok 
 Br2 CH2Cl2 VOC 

 g·s-1 g·s-1 g·s-1 
čtvrtprovoz 0 0 0,000972 

výrobna 0 0 0,000972 
absorpce 0,0001736 0,0001042 0 

 
Výpočet byl proveden pro hustou geometrickou síť referenčních bodů ve výšce 1,5 m nad 
terénem. V následující tabulce jsou uvedeny parametry sítě referenčních bodů. 
 
 
Parametry sítě referenčních bodů 

 x y 
Souřadnice počátečního bodu -652178 -1057688 
Vzdálenost bodů od sebe 25 m 25 m 
Počet bodů v ose 50 40 
Celkový počet bodů 2000 
Zájmové území 1250 m x 1000 m 
Celková plocha 1250000 m2 
 
 
Síť referenčních bodů 
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Imisní příspěvky bromu, dichlormethanu a těkavých organických látek byly vypočteny pro 
vybrané referenční body reprezentující obytné zástavby, které jsou uvedeny v následující 
tabulce, kde 
 
x, y  x-ová a y-ová souřadnice referenčního bodu  [m] 
z  nadmořská výška referenčního bodu   [m] 
h  výpočtová výška referenčního bodu    [m] 
 
Referenční body reprezentující obytné zástavby 
 

Číslo referenčního 
bodu x y z h 

 m m m m 
1001 -651605,1 -1056958 234,4031 1,5 
1002 -651627,6 -1056925 238,2682 1,5 
1003 -651820,4 -1056974 237,4254 1,5 
1004 -651803,0 -1057099 230,2750 1,5 
1005 -651943,6 -1056998 236,1350 1,5 
1006 -651678,0 -1057562 221,8206 1,5 
1007 -651658,9 -1057591 221,2793 1,5 
1008 -651653,7 -1057619 220,7565 1,5 
1009 -651712,8 -1057555 222,0200 1,5 
1010 -651961,0 -1057610 219,9360 1,5 
1011 -651855,1 -1057650 218,1812 1,5 

 
Na následujícím obrázku jsou graficky znázorněny referenční body reprezentující obytné 
zástavby, pro které byly vypočteny imisní příspěvky vybraných znečišťujících látek 
 
Referenční body reprezentující obytné zástavby 
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Imisní limity pro brom, dichlormethan a těkavé organické látky nejsou nařízením vlády          
č. 597/2006 Sb. stanoveny. 
 
Vypočtené koncentrace vybraných znečišťujících látek představují příspěvek k imisní zátěži 
způsobené realizací záměru ,,Chemické speciality U19 - trvalá výroba“ v referenčních 
bodech, které představují obytné zástavby v zájmovém území. 
 
 
Příspěvky k imisní koncentraci bromu Br2 
 
V tabulce (viz. níže)  jsou uvedeny maximální hodinové, maximální denní a průměrné roční 
koncentrace bromu. 
 
Průměrné roční, maximální hodinové a denní příspěvky Br2 
 

Č. ref. bodu Maximální hodinové 
koncentrace 

Maximální denní 
koncentrace 

Průměrná roční 
koncentrace 

 µg·m-3 µg·m-3 µg·m-3 
1001 0,22216 0,12841 0,0012 
1002 0,16546 0,09564 0,0009 
1003 0,11747 0,06789 0,00082 
1004 0,19734 0,11406 0,00179 
1005 0,0899 0,05196 0,00068 
1006 0,07473 0,0432 0,00035 
1007 0,06838 0,03952 0,00031 
1008 0,06205 0,03587 0,00028 
1009 0,07478 0,04322 0,00036 
1010 0,04519 0,02612 0,00024 
1011 0,04358 0,02519 0,00023 

 
 
V následující tabulce jsou uvedeny maximální půlhodinové koncentrace bromu včetně 
výskytu v třídě stability, rychlosti větru a směru větru. 
 
 
Maximální půlhodinové příspěvky Br2 včetně výskytu v třídě stability, rychlosti větru a 
směru větru 
 

Č. ref. bodu 
Maximální 

půlhodinové 
koncentrace 

Třída stability Rychlost větru Směr větru 

 µg·m-3  m·s-1 ˚ 
1001 0,25174 1 1,5 171 
1002 0,1875 1 1,5 167 
1003 0,13311 1 1,5 129 
1004 0,22363 1 1,5 108 
1005 0,10188 1 1,5 115 
1006 0,08448 1 1,5 16 
1007 0,0773 1 1,5 12 
1008 0,07015 1 1,5 11 
1009 0,08454 1 1,5 21 
1010 0,05111 1 1,5 42 
1011 0,04927 1 1,5 31 
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Na následujících obrázcích jsou znázorněny izolinie vyjadřující maximální půlhodinové a 
průměrné roční příspěvky bromu k imisní zátěži v dané lokalitě. 
 
Grafické znázornění maximálních půlhodinových příspěvků k imisní koncentraci Br2 
[µg·m-3] 
 

 
 
 
Grafické znázornění průměrných ročních příspěvků k imisní koncentraci Br2 [µg·m-3] 
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Z uvedených výsledků lze usoudit, že příspěvky k imisní koncentraci Br2 lze vzhledem 
k vypočteným hodnotám považovat za zanedbatelné bez významného navýšení imisní 
koncentrace bromu v zájmovém území. 
 
Příspěvky k imisní koncentraci dichlormethanu CH2Cl2 
 
V tabulce (viz. níže)  jsou uvedeny maximální hodinové, maximální denní a průměrné roční 
koncentrace dichlormethanu. 
 
Průměrné roční, maximální hodinové a denní příspěvky CH2Cl2 
 

Č. ref. bodu Maximální hodinové 
koncentrace 

Maximální denní 
koncentrace 

Průměrná roční 
koncentrace 

 µg·m-3 µg·m-3 µg·m-3 
1001 0,13335 0,07707 0,00072 
1002 0,09931 0,0574 0,00054 
1003 0,07051 0,04075 0,00049 
1004 0,11845 0,06846 0,00107 
1005 0,05396 0,03119 0,00041 
1006 0,04486 0,02593 0,00021 
1007 0,04104 0,02372 0,00019 
1008 0,03725 0,02153 0,00017 
1009 0,04489 0,02594 0,00022 
1010 0,02712 0,01568 0,00014 
1011 0,02616 0,01512 0,00014 

 
 
V následující tabulce jsou uvedeny maximální půlhodinové koncentrace dichlormethanu 
včetně výskytu v třídě stability, rychlosti větru a směru větru. 
 
Maximální půlhodinové příspěvky CH2Cl2 včetně výskytu v třídě stability, rychlosti 
větru a směru větru 
 

Č. ref. bodu 
Maximální 

půlhodinové 
koncentrace 

Třída stability Rychlost větru Směr větru 

 µg·m-3  m·s-1 ˚ 
1001 0,1511 1 1,5 171 
1002 0,11255 1 1,5 167 
1003 0,0799 1 1,5 129 
1004 0,13423 1 1,5 108 
1005 0,06115 1 1,5 115 
1006 0,05071 1 1,5 16 
1007 0,0464 1 1,5 12 
1008 0,0421 1 1,5 11 
1009 0,05074 1 1,5 21 
1010 0,03067 1 1,5 42 
1011 0,02957 1 1,5 31 

 
Na následujících obrázcích jsou znázorněny izolinie vyjadřující maximální půlhodinové a 
průměrné roční příspěvky dichlormethanu k imisní zátěži v dané lokalitě. 
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Grafické znázornění maximálních půlhodinových příspěvků k imisní koncentraci 
CH2Cl2 [µg·m-3] 
 

 
 
Grafické znázornění průměrných ročních příspěvků k imisní koncentraci CH2Cl2                 
[µg·m-3] 
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Z uvedených výsledků lze usoudit, že příspěvky k imisní koncentraci Ch2Cl2 lze vzhledem 
k vypočteným hodnotám považovat za zanedbatelné bez významného navýšení imisní 
koncentrace dichlormethanu v zájmovém území. 
 
 
Příspěvky k imisní koncentraci těkavých organických látek VOC 
 
V tabulce (viz. níže) jsou uvedeny maximální hodinové, maximální denní a průměrné roční 
koncentrace těkavých organických látek. 
 
Průměrné roční, maximální hodinové a denní příspěvky VOC 
 

Č. ref. bodu Maximální hodinové 
koncentrace 

Maximální denní 
koncentrace 

Průměrná roční 
koncentrace 

 µg·m-3 µg·m-3 µg·m-3 
1001 2,32609 1,34448 0,01262 
1002 1,7471 1,00982 0,00963 
1003 1,37082 0,79233 0,00937 
1004 2,23015 1,28903 0,02066 
1005 1,03159 0,59626 0,00778 
1006 0,83163 0,48068 0,00399 
1007 0,74711 0,43183 0,00352 
1008 0,68467 0,39574 0,00315 
1009 0,83505 0,48266 0,00414 
1010 0,50123 0,28971 0,00271 
1011 0,48045 0,2777 0,00255 

 
 
V následující tabulce jsou uvedeny maximální půlhodinové koncentrace těkavých 
organických látek včetně výskytu v třídě stability, rychlosti větru a směru větru. 
 
Maximální půlhodinové příspěvky VOC včetně výskytu v třídě stability, rychlosti větru 
a směru větru 

Č. ref. bodu 
Maximální 

půlhodinové 
koncentrace 

Třída stability Rychlost větru Směr větru 

 µg·m-3  m·s-1 ˚ 
1001 2,63543 1 1,5 175 
1002 1,97949 1 1,5 171 
1003 1,55319 1 1,5 132 
1004 2,52329 1 1,5 111 
1005 1,16901 1 1,5 117 
1006 0,93846 1 1,5 14 
1007 0,84322 1 1,5 10 
1008 0,77274 1 1,5 9 
1009 0,94246 1 1,5 19 
1010 0,56603 1 1,5 42 
1011 0,54228 1 1,5 30 

 
Na následujících obrázcích jsou znázorněny izolinie vyjadřující maximální půlhodinové                  
a průměrné roční příspěvky těkavých organických látek k imisní zátěži v dané lokalitě. 
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Grafické znázornění maximálních půlhodinových příspěvků k imisní koncentraci VOC 
[µg·m-3] 
 

 
 
 
Grafické znázornění průměrných ročních příspěvků k imisní koncentraci VOC [µg·m-3] 
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Z uvedených výsledků lze usoudit, že příspěvky k imisní koncentraci VOC lze vzhledem 
k vypočteným hodnotám považovat za zanedbatelné bez významného navýšení imisní 
koncentrace těkavých organických látek v zájmovém území. 
 
 
Hodnocení zdravotních rizik 
 
V přiložených bezpečnostních listech jsou uvedeny parametry surovin s ohledem na jejich 
potenciální vliv na zdraví nebo životní prostředí.  
 
Jako srovnání jednotlivých látek z hlediska jejich potenciální rizikovosti může sloužit                       
i následující tabulka. 
 
Porovnání zdravotních rizik  
 
Název suroviny CAS Klasifikace  R-věty 
Acetanhydrid  108-24-7 C 10,20/22,34 
Brom 7726-95-6 T+, C 26,35,50 
Dichlormethan 75-09-2 Xn 40 
Hydroxid sodný 1310-73-2 C 35 
Kyselina chlorovodíková 7647-01-0 C 34,37 
Kyselina octová 64-19-7 C 10,35 
Kyselina dusičná 7697-37-2 C, O 8,35 
Kyselina sírová 7664-93-9 C 35 
Petrolether  - F+, Xn, N 12,51/53,65,66,67 
Ethanol  64-17-5 F 11 
Heptan  142-82-5 F, Xn, N 11,38,50/53,65,67 
Chlornan sodný 7681-52-9 C 31,34 
Kyanid sodný 143-33-9 T+,N 26/27/28,32,50/53 
Toluen  108-88-3 F,Xn 11,20 
Dusík     
 
 
Z přehledu i ze získaných údajů je zřejmé, že při trvalé výrobě bude nakládáno s látkami, 
které jsou vysoce rizikové pro zdraví i životní prostředí. Jejich únik do pracovního prostředí 
nebo životního prostředí je však nepravděpodobný s ohledem na realizovaná preventivní 
opatření. Z těchto důvodů je potenciální rizikovost eliminována. Důležité však bude podrobné 
rozpracování havarijních plánů pro případ úniku látek do pracovního nebo životního prostředí 
včetně komunikačních cest. 
 
Hodnocení zdravotních rizik bromu Br2 
 
Brom je nehořlavá kapalina, červenohnědé až černorudé barvy. Je silně leptající,jedovatý a uvolňuje 
hnědé, štiplavě zapáchající plyny. Čichově je brom rozpoznatelný od 3,5 ppm (1 ppm = 6,54 mg·m-3), 
t.j. 22,89 mg·m-3. Podle dokumentu U.S. EPA Memorandum Bromine/bromide - Report of the 
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Antimicrobials Division Toxicology Endpoint Selection Committee ze dne 20. dubna 2005 jsou 
rizikové dávky bromu ve středním a dlouhém období, t.j. v období delším než 30 dnů, nepotřebné, 
protože brom se vykazuje vysokou nestálostí. V období kratším 30ti dnů způsobuje podle U.S. EPA 
dávka 1 ppm (6,54 mg·m-3) podráždění. Další odkaz ve zprávě uvádí, že hodnota LOAEL (nejnižší 
pozorovaná úroveň s negativními efekty) je 0,01 ppm, respektive 65,4 µg·m-3. Ostatní zprávy uvádí 
rizikovou dávku v hodnotě 30 ppm, nebo-li 196,2 mg·m-3, která způsobuje úmrtí. 
 
V následující tabulce je uvedeno porovnání nejvyšší vypočtené hodnoty imisní koncentrace bromu 
v zájmovém území s hodnotou rizikové dávky. 
 
Srovnání vypočtených hodnot s rizikovou hodnotou Br2 
 

 Nejvyšší vypočtená imisní koncentrace 
Číslo 

referenčního 
bod 

Maximální 
půlhodinová 
koncentrace 

Maximální 
hodinová 

koncentrace 

Maximální 
denní 

koncentrace 

Číslo 
referenčního 

bod 

Průměrná 
roční 

koncentrace 

Riziková 
dávka pro 

Br2 

 µg·m-3 µg·m-3 µg·m-3  µg·m-3 µg·m-3 
1001 0,25174 0,22216 0,12841 1004 0,00179 65,4 

 
Z uvedeného porovnání vypočtených hodnot imisních koncentrací s rizikovou hodnotou Br2 vyplývá 
závěr, že příspěvky k imisní koncentraci bromu způsobené trvalou výrobou chemických specialit 
v objektu U19 nebudou významně ovlivňovat zdraví lidí v zájmové lokalitě. 
 
 
Hodnocení zdravotních rizik dichlormethanu CH2Cl2 
 
Dichlormethan je čirá bezbarvá kapalina. Je nehořlavý, ale s kyslíkem může tvořit výbušnou směs. 
Dichlormethan se řadí mezi těkavé organické látky (VOC). Inhalace dichlormethanu vede k poškození 
centrálního nervového systému včetně poškození sluchu, zraku a psychomotorických funkcí. 
Zkušenosti u člověka poukazují zejména na riziko efektu na ledviny, játra a plíce. Poškození jsou po 
ukončení charakteru reversibilního. Je podezřelý karcinogen. Podle WHO Air Quality Guidelines – 
Sekond edition z roku 2000 je riziková dávka při krátkodobé inhalaci, při které dochází k poškození 
smyslových reakcí, 300 ppm (1 ppm = 3,53 mg·m-3), tj. 1050 mg·m-3.   
 
V následující tabulce je uvedeno porovnání nejvyšší vypočtené hodnoty imisní koncentrace 
dichlormethanu v zájmovém území s hodnotou rizikové dávky. 
 
Srovnání vypočtených hodnot s rizikovou hodnotou CH2Cl2 
 

 Nejvyšší vypočtená imisní koncentrace 
Číslo 

referenčního 
bod 

Maximální 
půlhodinová 
koncentrace 

Maximální 
hodinová 

koncentrace 

Maximální 
denní 

koncentrace 

Číslo 
referenčního 

bod 

Průměrná 
roční 

koncentrace 

Riziková 
dávka pro 

Ch2Cl2 

 µg·m-3 µg·m-3 µg·m-3  µg·m-3 µg·m-3 
1001 0,1511 0,13335 0,07707 1004 0,00107 1050000 

 
Z uvedeného porovnání vypočtených hodnot imisních koncentrací s rizikovou hodnotou Ch2Cl2 

vyplývá závěr, že příspěvky k imisní koncentraci dichlormethanu způsobené trvalou výrobou 
chemických specialit v objektu U19 nebudou významně ovlivňovat zdraví lidí v zájmové lokalitě. 



OZNÁMENÍ (podle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb.) 
Chemické speciality U19 – trvalá výroba 

 

 46

Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické 
charakteristiky 
 
Provozem a realizací záměru a s ním související dopravy nedojde k výraznému zvýšení 
hlukové zátěže, které by znamenalo překročení nebo výrazné zhoršení stavu v území.    

 
Hluk z dopravy bude s ohledem na četnost denních průjezdů nevýznamný. 

 
Zdroje hluku ze stacionárních zařízení v areálu budou nevýznamné. 
 
Záměr neovlivní s ohledem na předpokládané emise hluku stávající imisní zátěž hlukem tak, 
aby byly překračovány limitní hodnoty imisní zátěže hlukem.  
 
 
 
Vlivy na povrchové a podzemní vody 
 
Provozem nebudou zasaženy negativně povrchové ani podzemní vody.  
 
 
 
Vlivy na půdu 
 
Nedojde k negativnímu ovlivnění půd. 
 
 
 
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
 
Provoz záměru nemá žádné souvislosti s ložisky nerostných surovin ani dobývacími prostory. 
Nedojde k negativnímu ovlivnění horninového prostředí ani přírodních zdrojů. 
 
 
 
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
 
Nedojde k negativnímu ovlivnění flory, fauny ani ekosystémů. 
 
Oblasti ochrany ptáků i evropsky významné lokality nejsou posuzovaným záměrem narušeny 
ani ohroženy. 
 
 
 
Vlivy na krajinu 
 
Nedojde k negativnímu ovlivnění krajiny. 
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Zásah do krajiny a tím i do krajinného rázu se nepředpokládá, neboť nebude potřeba provést 
žádné významné stavební změny. 
 
Vliv na pohledový horizont je nepodstatný. Turistických aktivit se vlastní místo ve svém okolí 
nedotýká a ani je neovlivňuje. 
 
 
 
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
 
V těsné blízkosti posuzovaného záměru nejsou umístěny žádné bytové objekty ani budovy 
občanské vybavenosti. Negativní vlivy na ně proto není nutné uvažovat. 
 
Nedojde k negativnímu ovlivnění hmotného majetku nebo kulturních památek. 
 
Realizací záměru nebudou dotčeny zájmy jiných právních subjektů. Stávající dopravní systém 
nebude dotčen, neboť budou využíván stávající komunikace. 
 
 
 
 
II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA  VLIVŮ ZÁMĚRU NA  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA   JEJICH  VELIKOSTI   
A  VÝZNAMNOSTI  A  MOŽNOSTI  PŘESHRAN. VLIVŮ 
 
 
Objekt U19 nemá na základě kritického zhodnocení dostupných informací významný 
negativní vliv na životní prostředí a jeho jednotlivé složky. 
 

Vliv znečišťujících látek vznikajících výrobní činností předkladatele a z dopravy vyvolané 
provozem objektu na kvalitu ovzduší nebude mít s ohledem na minimální emise škodlivin 
sledovatelný negativní vliv. Emisní koncentrace škodlivin jsou řádově nižší než stanovené 
obecné emisní limity. 

 
Škodlivina  Koncentrace (mg.m-3) Emisní limit (mg.m-3) Poznámka  
Brom 0,63 10  
Dichlormethan  0,38 150  
VOC 2,22 50  
Pozn.:  
Koncentrace VOC je součtem koncentrací těkavých organických látek bez dichlormethanu. 
Emisní limity jsou uvedeny pro přehlednost. Záměr nebude produkovat emise v hmotnostních tocích rozhodných 
pro platný obecný emisní limit. 
 
 
Závěrem lze hodnotit vliv emisí na imisní zátěž zájmového území jako zanedbatelnou bez 
významného vlivu na obyvatelstvo a životní prostředí.   
 
V jiných oblastech nedojde ke zhoršení hodného zřetele. 
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III. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK 
PŘI MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH A NESTANDARD. STAVECH 
 
 
POPIS RIZIK BEZPEČNOSTI PROVOZU 
 
Tato rizika obecně představují: 

 
• havarijní únik nebezpečných látek ve fázi provozu, požár, exploze 
• možnost vzniku havárií vozidel  
• dopravní nehody 
• pracovní úrazy  
• kriminální činnost 
• teroristický útok 
 
 
DOPADY NA OKOLÍ 
 
V rámci hodnoceného záměru a následně i touto dokumentací jsou navržena konkrétní 
opatření, která toto riziko eliminují. Stavební provedení objektu (záchytné jímky, absorbéry, 
stavební provedení skladů apod.) zabezpečují záchyt škodlivin v případě jejich 
nekontrolovaného úniku.  
 
Velice důležité bude zpracování a schválení havarijního plánu. 
 
• dopravní nehody 

eliminace tohoto rizika bude provedena školením řidičů, udržování vozidel a 
pracovních strojů v bezvadném technickém stavu. Náhodně bude zajištěna dechová 
zkouška pracovníků, včetně řidičů. Taktéž bude stanovena vhodná trasa dopravy 
materiálů.  
 

• pracovní úrazy  
eliminaci je nutné provést udržováním bezvadného stavu technických prostředků, 
veškerá vedení a rozvody budou provedeny odbornou firmou, pracovníci budou 
vybaveni ochrannými pracovními prostředky. 
 

• kriminální činnost 
objekt bude střežen a oplocen. 
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IV. CHARAKTER. OPATŘENÍ  K  PREVENCI,  VYLOUČENÍ, 
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH 
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Stavba U19 je projektována s ohledem na požární rizika vyplývající z charakteru a předmětu 
výrobní činnosti. Zásobování vodou v případě požáru je řešeno dostatečným dimenzováním 
přívodu vody. Stavební řešení je navrženo tak, aby nedošlo k úniku látek škodlivých vodám 
do vnějšího prostředí.  

 

Nutnou podmínkou bezpečnosti provozu je dodržování: 

• provozních řádů 

• požárních řádů 

• havarijních řádů 

• seznamování pracovníků s těmito předpisy 

• pravidelné revize, kontroly a údržba zařízení 
 

Významnou součástí prevence a eliminace negativních vlivů je aplikace absorbérů na odtahu 
odpadních plynů z procesní části technologie. Tyto absorbéry budou plněny a nastavovány 
podle aktuálních procesů tak, aby byla maximálně, pokud možno stechiometricky, odstraněna 
účinná škodlivina z odpadních plynů. 
 
 
 
NÁSTIN PROGRAMU MONITOROVÁNÍ  
 

V provozu bude prováděno: 

• měření škodlivin v pracovním prostředí dle podmínek platné legislativy 

• měření emisí z výroby dle podmínek platné legislativy 

 

 

 
V. CHARAKTERISTIKA  POUŽITÝCH  METOD  PROGNÓZ.  
A  VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ 
 
Při zpracování oznámení byly použity tyto podklady: 
 
• terénní průzkumy, včetně obhlídek 
• osobní jednání 
• zákon č. 100/01 Sb. 
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Seznam použité literatury a podkladů 
 
• Projektová dokumentace stavby U19 
• Platná legislativa ČR 
• Pozděna P., VÝROBA 2,3–DIMETHYL– 2,3-DINITROBUTANU, Oznámení dle zákona 

č. 100/01 Sb.. 
• Píša R., Oznámení Chemické speciality U19 – výroba a výzkum 
 
 
 
 
VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH 
A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ 
DOKUMENTACE 

 
 

Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí, a hluku jsou postaveny na základě 
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, nýbrž 
jen shrnutím předpokladů a domněnek. Z tohoto důvodu je proto nutné je i posuzovat. 

 
Pro hodnocení emisí škodlivin do ovzduší bylo provedeno v 10/07 autorizované měření emisí 
z výroby nitrilu kyseliny brommravenčí.  
 
Emise vypočítány podle předpokládaných hmotnostních toků vypočítaných dle předpokládané 
celkové roční emise a fondu pracovní doby 1920 hodin. Předpokládané roční emise byly 
získány z odborného posudku (Píša, R.: Odborný posudek dle zákona č. 86/02 Sb. Chemické 
speciality U19 – výzkum, vývoj. 2004. Pardubice). 
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ČÁST E 
 
 
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  
 
Nebyly předloženy varianty záměru. 
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ČÁST F 
 
ZÁVĚR 
 
Na základě kritického zhodnocení dostupných informací lze konstatovat, že realizace 
záměru je možná v zamýšlené lokalitě. Jejím provozem nedojde ke sledovatelnému 
zhoršení kvality jednotlivých složek životního prostředí. Emise škodlivin do ovzduší jsou 
minimální a koncentrace škodlivin v odpadních plynech zdaleka nedosahuje emisních 
limitů, pokud jsou stanoveny. V jiných parametrech se provoz záměru složek životního 
prostředí nedotkne. 
 
Přestože jsou provedena veškerá možná opatření pro eliminaci havárií, potenciálně 
nejrizikovějším aspektem provozu záměru mohou být havarijní stavy, zejména                       
s ohledem na nebezpečnost látek, s nimiž bude nakládáno. V této souvislosti doporučuje 
zpracovatel oznámení věnovat významnou pozornost zpracování havarijních plánů 
včetně dokonalého vymezení komunikačních cest. 
 
Objekt bude nutné zařadit do třídy nebezpečnosti dle zákona č. 59/06 Sb. v platném 
znění a promítnout výsledné informace do celkového bezpečnostního hodnocení areálu 
o.z. Synthesia. 
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ČÁST G 
 
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICK. 
CHARAKTERU 
 
Objekt U19 byl pro potřeby stávajícího užívání (vývoj – výzkum) rekolaudován a v současné 
době je využíván k podnikatelským aktivitám firmy Bachura – výzkum a výroba s.r.o.. 
 
Vzhledem k tomu, že veškeré úpravy (stavební i technologické), byly již dříve plně podřízeny 
technologickému procesu a zajištění pracovních podmínek obslužného personálu, je stávající 
technologie schopná plynulého přechodu ze stavu „vývoj – výzkum“ na stav „trvalé výroby“. 
 
Žádné stavební ani technologické úpravy nejsou předmětem záměru. 
 
Ve vztahu ke stávajícímu stavu (vývoj – výzkum) nedojde k žádné významné změně. Pouze 
dochází ke změně specifikace prováděných činností z „vývoje a výzkumu“ na „trvalou 
výrobu“. 
 
Objekt se nachází v uzavřené průmyslové zóně UMA společnosti. ALIACHEM, a.s. 
 
Objekt U19, který je předmětem záměru, se nachází na stavební parcele číslo st. 912. Součástí 
objektu je i manipulační plocha parcelní číslo 288/32. Oba pozemky jsou ve vlastnictví 
investora. Pro možnost příjezdu k objektu U 19 je zřízeno věcné břemeno mezi investorem                  
a majitelem příjezdových komunikací (ALIACHEM a.s., Pardubice - Semtín).  
 
Dotčený stavební objekt se nenachází v ochranném pásmu dráhy ani v ochranném pásmu 
vlečkové koleje. 
 
Stávající objekt U19 byl zrekonstruován pro potřeby trvalé výroby technologických postupů 
výroby anorganických a organických látek (chemických specialit), a to i nebezpečných ve 
smyslu zákona č. 356/03 Sb. ve znění pozdějších změn. Ověřovací výroba uvedených látek se 
předpokládá v celkovém množství maximálně 10-ti tun ročně. Jednotlivé realizované látky              
a přípravky budou produkovány v množstvích desítek až stovek kilogramů, výjimečně                       
v jednotkách tun.  
  
Dispozičnímu rozdělení objektu na následující části: 
 

- sociální část (kancelář, šatny, sociální zařízení, denní místnost), 
- provozní část (čtvrtprovoz, ověřovací pracoviště, výstupní kontrola, ověřovací 

výrobna, adjustáž), 
- skladová část (sklady surovin, obalů, expediční místnost, chladírna), 
- pomocná část (dílna údržby, sklad náhradních dílů, výměníková stanice, 

technologická místnost). 
  
Prostory jsou provedeny dle účelu použití místností a jsou k tomuto účelu uzpůsobeny. 
V objektu U19 jsou nově rekonstruované vnitřní rozvody (elektro, voda pitná, užitková, pára, 
tlakový vzduch). Objekt je napojen na kanalizační větev A (chladící voda, kondenzáty) a B 
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(splaškové vody, odpady chemických látek z výroby). Objekt e opatřen ústředním vytápěním 
vnitřních prostor a vzduchotechnikou provozní, havarijní a technologickou. 
 
V provozní části jsou nainstalovány zařízení pro trvalou výrobu technologických postupů 
výroby chemických specialit (reakční kotle, odparky, boxy pro zařízení, digestoře laboratorní 
a pracovní apod.). V pomocné části se v prostoru technologické místnosti jsou instalovány 
vývěvy a chladící zařízení pro chlazení solanky. Ve výměníkové stanici je nainstalován 
výměník pára-voda pro vytápění objektu, příprava teplé vody a redukce páry. 
  
V ostatních místnostech jsou nainstalovány zařízení a zařizovací předměty dle charakteru 
místností. 
 
Na základě kritického zhodnocení dostupných informací lze konstatovat, že realizace záměru 
je možná. Jejím provozem nedojde ke sledovatelnému zhoršení kvality jednotlivých složek 
životního prostředí. Emise škodlivin do ovzduší jsou minimální a koncentrace škodlivin                    
v odpadních plynech zdaleka nedosahuje emisních limitů, pokud jsou stanoveny. V jiných 
parametrech se provoz záměru složek životního prostředí nedotkne. 
 
Přestože jsou provedena veškerá možná opatření pro eliminaci havárií, potenciálně 
nejrizikovějším aspektem provozu záměru mohou být havarijní stavy, zejména s ohledem na 
nebezpečnost látek, s nimiž bude nakládáno. V této souvislosti doporučuje zpracovatel 
oznámení věnovat významnou pozornost zpracování havarijních plánů včetně dokonalého 
vymezení komunikačních cest. 
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ČÁST H 
 
PŘÍLOHY 
 
Jméno,  příjmení,  bydliště  a  telefon  zpracovatele  dokumentace a osob, které se 
podílely na zpracování dokumentace: 

 
Datum zpracování dokumentace:        12/2008 
 
Identifikační údaje zpracovatele dokumentace:  Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice 

 tel . 466 739 610 
 

Zpracoval a spolupracoval:    Ing. Radek PÍŠA 
Ing. Pavel FAJMON, tel.: 739 061 710 
Bc. Petr BADŽGOŇ 

 
Odsouhlasil:     Ing. Radek Píša,  

Konečná 2770, 530 02  Pardubice,  
telefon: 466 536 610,  
držitel osvědčení odborné způsobilosti dle zákona č. 
244/92 Sb. č.j. 7270/856/OPVŽP/97 ze dne 24.9.1997 

        
 
 
 
 

           
        ………………………………………………. 
 

 
Složkové přílohy oznámení: 
1. Kopie osvědčení zpracovatele Oznámení dle zákona č. 244/92 Sb. 

 

Samostatné přílohy dokladované k oznámení: 

 
1. Vyjádření SÚ k realizaci záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 
2. Vyjádření krajského úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství 
3. Výpis z obchodního rejstříku 
4. Výpis z katastru nemovitostí 
5. Umístění záměru  
6. Kolaudační rozhodnutí 
7. Bezpečnostní listy používaných látek a přípravků a výrobků 
 


