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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 

1. Obchodní firma 
Kimberly-Clark, s.r.o. 
 

2. IČ 
63 46 88 16  
 

3. Sídlo  
Kimberly – Clark, s.r.o. 
Karolinská 650/1 
Praha 8, 186 00 

 
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 
Oprávněný zástupce oznamovatele: 

Michal Hřivna, 
Dolecká 111 
Jaroměř, 551 01 
tel: 724 054 969  

Projektant: 
  Atelier TSUNAMI, s.r.o. 
  Palachova 1742 
  Náchod, 547 01 
  Česká republika 
  tel: 491 401 611 

fax:491 420 817 
e-mail: akrticka@atsunami.cz 
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
I. Základní údaje  
 
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 
Přístavba výrobní haly v areálu Kimberly-Clark Jaroměř 

 

Jedná se o záměr dle přílohy č.1 kategorie II: bod 7.1 Výroba nebo zpracování polymerů a 
syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi eleastomerů s kapacitou 
100 tun/rok, kde příslušným úřadem pro proces posuzování vlivů na životní prostředí je 
ministerstvo životního prostředí. 

 
 
2. Kapacita (rozsah) záměru 

Záměr lze charakterizovat v cílovém stavu následujícími kapacitami: 

Objekt  Zastavěná plocha (m2) 
Stávající stav 

Zastavěná plocha (m2) 
Výhledový stav 

uvažovaná celková plocha areálu 114 889 114 889 

zastavěné plochy 29 675 35 921 

parkoviště, komunikace, chodník 17 964 23 194 

zelené plochy 67 250 55 774 

počet parkovacích míst OA 140 míst 161 míst 

 
- celková plocha areálu: oplocená část pozemků investora, včetně zpevněných a parkových 
ploch v předprostoru areálu ohraničené ulicí Doleckou. 

- zastavěné plochy: plocha zastavěná výrobními a skladovacími halami, administrativními a 
sociálními přístavky a samostatně stojícími budovami s technickým zázemím (strojovny a 
nádrže SHZ, strojovna chlazení, atd.) 

 

Technologicky se jedná o výrobu 47 000 t/rok produktu – vícevrstvého polymerového 
materiálu (netkaná textilie). Proces využívá přibližně 47 000 t/rok polymeru a 2 000 t/rok 
lepidla pro výrobu. 
Technologický proces recykluje většinu odpadů přímo. Přibližně 2 000 t/rok odpadních plastů 
bude nabídnuto na trhu k dalšímu využití jako surovina. V případě, že využití nebude možné 
zajistit, bude zajištěno odstranění odpadu specializovanou firmou. Odpadní plasty obsahují 
polyetylén, polypropylén a malé množství lepidla a uhličitanu vápenatého a je možno je dle 
katalogu odpadů zařadit do druhu odpadu č. 12 01 05 Plastové hobliny a třísky, resp. č. 07 
02 13 Plastový odpad. 
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3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

Kraj:   Královéhradecký 

Obec:   Jaroměř 

Katastrální území: Jaroměř 

 

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Stavba má výrobní charakter. Řídícím stavebním objektem celého navrhovaného záměru 
bude přístavba výrobního halového objektu připojená ze severní strany ke stávajícímu 
skladovému objektu „BRUTUS I“, se kterým bude provozně propojena. V nové hale bude 
probíhat výroba suroviny (netkané textilie), která je součástí dalšího výrobního procesu, 
jejímž finálním výrobkem jsou dětské plenky. Celkové množství vyrobené suroviny bude 
z části využíváno ke zpracování přímo v rámci areálu K-C Jaroměř a z části bude dodáváno 
externím odběratelům. 

Součástí záměru jsou také veškeré potřebné úpravy a rozšíření venkovních areálových 
komunikací a rozvodů inženýrských sítí, včetně nového technického objektu strojovny SHZ a 
k němu přiléhající vodní nadzemní nádrže. 

V současné době nejsou známi žádné další záměry, které by mohli kumulovat 
s předkládaným projektem. 

 
 

5. Zdůvodnění potřeby záměru 

Finálním výrobkem uvažovaného záměru je surovina (netkaná textilie), která byla doposud 
dovážena od externích výrobců. Kapacita závodu v Jaroměři dosáhla již takových parametrů, 
kdy se dle předpokladu oznamovatele vyplatí tuto surovinu vyrábět přímo v rámci stávajícího 
areálu. Důvodem je jednak snížit závislost na externích výrobcích této, pro firmu, klíčové 
suroviny a jednak finanční úspory, související s její výrobou přímo v areálu a v neposlední 
řadě i možnost jejího vývozu. 

 

 

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

Architektonické a urbanistické řešení celé stavby koresponduje se základními podklady, 
kterými jsou generel výrobního závodu K–C v Jaroměři, a schválená územně plánovací 
dokumentace Města Jaroměře, na jehož území se řešená lokalita nachází. Hlavním cílem 
navrhované výstavby je vytvořit podmínky, prostory a kapacity pro rozvoj současného 
výrobního areálu v jeho výrobní části (výroba suroviny používané k dalšímu zpracování 
v rámci stávající výroby). Výstavba se v celém svém navrženém rozsahu uskuteční na 
pozemcích investora určených pro rozvoj výrobního areálu, přičemž její  architektonické a 
výtvarné řešení svými výrazovými prostředky navazuje na již realizované objekty areálu. 
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Navržená přístavba je koncipována tak, aby byl umožněn i potenciální další rozvoj výrobního 
závodu v jeho výrobní části a samozřejmě i v potřebném zázemí, dále aby byly umožněny 
bezproblémová dopravní obslužnost a napojení objektů na potřebné inženýrské sítě. 

Navržená přístavba řídícího objektu, tj. výrobní haly, navazuje ze severní štítové strany na 
stávající skladovací a distribuční objekt „BRUTUS I“. Pokračováno je ve stávajícím 
charakteru, materiálovém řešení i barevnosti obvodových plášťů přistavované výrobní haly. 
Venkovní tvary přistavované budovy jsou opět velice jednoduché a navazující na budovu 
původní, kterou prodlužují severním směrem. Tvar nové haly je v řezu také prakticky totožný 
s původní halou, pouze ji cca o 0,6 m převyšuje. Jde o monoblok obdélníkového půdorysu 
zastřešený pultovou střechou se spádem střešní roviny ve směru západ – východ. Na 
severní straně je nová hala ještě rozšířena o půdorysně uskočený přístavek, ve kterém 
budou umístěna zásobníková sila. 

Dispoziční řešení nové výrobní haly je plně podřízeno nové výrobní technologii, která je 
situována prakticky po celé ploše haly. Součástí technologie jsou i vícepodlažní ocelové 
mezaniny, technologické podzemní jímky, manipulační trasy, apod. Na hlavní výrobní 
technologický prostor navazují pomocné technické provozy (manipulace s peletami, 
odpadové hospodářství, pomocné dílny, atd.), které se nacházejí po obvodě haly a jsou od 
hlavního výrobního prostoru odděleny opláštěnými stavebními konstrukcemi. Součástí haly 
je také dvoupodlažní vestavba pro trafostanici (4x trafo, rozvodna VN, rozvodna NN) a dále 
dvoupodlažní vestavba pro kancelářské a sociální zázemí zaměstnanců. 

V rámci technického zázemí výrobní haly je také navržena samostatně stojící strojovna 
sprinklerového hasícího zařízení včetně nadzemní vodní nádrže. Tento objekt je umístěn 
podél západní hranice areálu a navazuje na stávající strojovnu a nádrž SHZ, jejíž je téměř 
shodnou kopií.  

Pro nové objekty je zajištěno připojení na potřebné sítě  technického zařízení a komunikace 
pro nákladní i osobní dopravu, včetně potřebných parkovacích a odstavných stání, pro 
příjezd zásobovacích vozidel, odvoz odpadků i hasičských zásahových jednotek. 

Navrhované stavební objekty budou napojeny na areálovou dopravní systém, jehož součástí 
budou i nově navrhované zpevněné manipulační plochy, včetně nové objízdné asfaltové 
komunikace pro kamiony, která finálně uzavře jednosměrný objízdný systém celého areálu. 
Výškový rozdíl vznikající mezi niveletou severní větve objízdné komunikace a stávajícím 
terénem je řešen vložením opěrné stěny. Napojení areálu na veřejnou dopravní 
infrastrukturu zůstává stávající, tedy z hlavním vjezdem z ulice Dolecké napojené kruhovou 
křižovatkou na hlavní dopravní tak oblasti směr Jaroměř – Hradec Králové. 

Ve vazbě na stavební objekty a komunikace jsou pak v rámci konečných terénních úprav 
dotvarovány nezpevněné areálové plochy, přeřešeno areálové oplocení a provedeno 
ozelenění nezpevněných ploch. 

 
Rozdělení navrhované stavby na dílčí objekty je navrženo následovně: 
 
SO 01 skrývka ornice a podorničí, archeologický průzkum 

SO 02 hrubé terénní úpravy  
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SO 03 přístavba výrobní haly – řídící objekt celé výstavby 

SO 04 stavební úpravy stávající distribuční a skladové haly „BRUTUS I“ 

SO 05 rozšíření areálových komunikací a zpevněných ploch 

SO 06 úpravy a rozšíření rozvodů stabilního hasícího zařízení (SHZ) 

SO 07 rozšíření areálové dešťové kanalizace 

SO 08 rozšíření areálových rozvodů pitného vodovodu 

SO 09 rozšíření areálových rozvodů venkovního osvětlení 

SO 10 konečné terénní úpravy 

SO 11 úpravy a rozšíření areálového oplocení 

SO 12 ozelenění nezpevněných areálových ploch 

SO 13 přeložka stávajícího areálového plynovodu 

SO 14 nová strojovna a nádrž SHZ 

SO 15 nová trafostanice a areálové rozvody VN a NN 

 
V následujícím textu je uveden stručný popis jednotlivých SO v rozsahu potřebném pro 
proces posuzování vlivů na životní prostředí. 

 
SO 01  skrývka ornice a podorničí, archeologický průzkum 

Skrývka ornice a podorničí bude prováděna v místě výstavby nových stavebních objektů a 
dále na ploše nově budovaných areálových zpevněných ploch a komunikací. Po sejmutí 
ornice bude proveden záchranný archeologický průzkum u ploch, které ještě v rámci 
předchozích etap nebyly provedeny, v rámci předkládaného záměru se jedná o zlomek 
zastavovaných ploch. 

 

SO 02  hrubé terénní úpravy 

Etapou a stavebním objektem hrubých terénních úprav (HTÚ) bude dána pracovní úroveň 
zemní pláně pro přístavbu výrobní haly a nové objekty strojovny SHZ a vodní nádrže. Dále 
bude provedena úprava zemní pláně na pracovní niveletu skladby areálových komunikací a 
zpevněných ploch. 

Součástí HTÚ je také stabilizace zemní pláně vápnem, kde je předepsána hodnota modulu 
přetvárnosti Edef,2 = 80 MPa v případě plochy pod výrobní halou a Edef,2 = 45 MPa na 
plochách komunikací. 

 
SO 03  přístavba výrobní haly 

Stavebně konstrukční část 
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Přístavbou výrobní haly, která je řídícím objektem celé výstavby budou vytvořeny prostory 
pro výrobu netkané textilie, která je jednou z klíčových surovin používaných pro výrobu 
dětských plenek, jež je finálním výrobkem rozšiřovaného areálu fi Kimberly-Clark v Jaroměři. 

Vlastní přístavba výrobní haly je jednopodlažní objekt bez podvěšené dopravy, kde 
v centrálním prostoru haly je umístěna hlavní výrobní technologie. Po obvodu haly jsou jedno 
a dvoupodlažní vestavky, kam jsou umístěny pomocné výrobní, skladovací a sociálně 
kancelářské provozy. K hlavnímu objemu haly ze severní strany přiléhá opláštěný přístřešek 
na skladovací sila hlavních výrobních surovin s prostorem pro doplňování zásobovacími 
nákladními automobily. 

Nosné konstrukce vlastní haly budou tvořeny ocelovou atypickou konstrukcí s plnostěnnými 
sloupy a mezisloupy a příhradovým uspořádáním střešní konstrukce v obou směrech. Sloupy 
jsou řešeny jako kloubově uložené do základových konstrukcí, systém je doplněn příslušným 
zavětrováním řešeným ve střešní konstrukci jak v její rovině, tak i kolmo k ní. Nosná 
konstrukce distribuční haly má dva základní půdorysné moduly 32 x 18 m podélně ve středu 
haly a 11 x 18 m podélně po obvodu haly, ve svých dimenzích splňující nároky norem ČSN a 
EN. 

Založení haly je řešeno jako hlubinné na železobetonových vrtaných pilotách o průměrech 
630 a 900 mm a předpokládané délce 10 - 12 m s pilotovými patkami pod sloupy a pod 
obvodovými plášti navíc s přeloženými železobetonovými základovými prahy. Do základů 
budou rovněž vloženy příslušné prvky uzemňovací soustavy. 

Opláštění haly bude z hlukových důvodů provedeno vodorovně kladenými železobetonovými 
prefabrikovanými panely uloženými na  základové prahy a kotvenými k ocelovým sloupům 
haly. Panely budou dále opláštěny sendvičovou zateplenou konstrukcí s tepelným izolantem 
z minerálních vláken a vrchním profilovaným plechem s lakovaným povrchem v odstínu, 
který respektuje barevné standardy společnosti Kimberly-Clark. 

Střešní plášť haly je řešena jako jednoplášťová s nosnými trapézovými plechy ukládanými na 
ocelové příhradové vaznice, zateplenou deskami z minerálních vláken a krytou vrchní 
fóliovou PVC hydroizolací. Do střešního pláště budou ještě vloženy desky CETRIS pro 
zlepšení hlukově izolačních vlastností. 

Podlahy v celém rozsahu objektu (kromě dvoupodlažních vestavků) budou jednovrstvé 
průmyslové drátkobetonové tl. 250 mm, s přídavnou výztuží svařovanou sítí a s povrchem 
tvořeným leštěným minerálním vsypem, spočívající na vodorovné hydroizolaci tvořené 
fóliovým hydroizolačním systémem a zlepšeném podloží upraveném vápenno-cementovou 
stabilizací v předpokládané tloušťce 700 mm.  

Hlavní výrobní technologická linka je umístěna do centrální části haly. Součástí poměrně 
složité technologie jsou také podzemní železobetonové jímky zakládané na pilotách, ocelové 
mezaniny a pomocné ocelové konstrukce umožňující montáž a obsluhu linky. 

Po vnitřním obvodu haly jsou navrženy vestavky pro technologické, skladové a sociální 
zázemí hlavní výroby. Vestavky jsou navrženy jako jednopodlažní, jednopodlažní zastropené 
a dvoupodlažní. 

Jednopodlažní nezastropené vestavky slouží pro umístění pomocných technologických 
zařízení a jejich opláštění je dotaženo až pod střešní konstrukci. Vnitřní obvodové 
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konstrukce těchto vestavků jsou navrženy ocelové opláštěné ve spodní části vyzdívkou 
z betonových prolévaných tvarovek (cca do výše 3,35 m) a v horní části potom vodorovně 
kladenými kovoplastickými sendvičovými panely s minerálním jádrem (např. KINGSPAN). 

Jednopodlažní zastropené vestavky slouží pro umístění pomocných výrobních a 
technologických zařízení a zároveň bude využita stropní konstrukce jako mezanin pro 
osazení hlavních vzduchotechnických jednotek pro odvětrání haly. Stěny těchto vestavků 
jsou navrženy z betonových prolévaných tvarovek a zastropeny železobetonovým stropem 
litým do trapézových plechů. 

Součástí haly je také dvoupodlažní vestavba pro trafostanici (4x trafo a rozvodna VN v 1.NP 
a rozvodna NN ve 2.NP) a dále dvoupodlažní vestavba pro kancelářské a sociální zázemí 
zaměstnanců (šatny, umývárny a WC v 1.NP a kanceláře s potřebným zázemím ve 2.NP). 
Obvodové konstrukce těchto vestavků jsou opět navrženy z betonových prolévaných 
tvarovek zastropených železobetonovými prefabrikovanými panely (např. SPIROLL). Vnitřní 
dělící příčky z betonových příčkovek a sádrokartonové. Podlahy v kancelářském vestavku 
budou těžké plovoucí s povrchy odpovídajícími kancelářskému a sociálnímu provozu (PVC, 
keramická dlažba, zátěžové koberce, atd.). Podlahy v rozvodnách VN a NN vestavby 
trafostanice jsou navrženy jako dvojité s kabelovým prostorem. Povrch těchto podlah bude 
tvořen kompletizovanými kazetami z aglomerovaného dřena s povrchem PVC, které budou 
osazeny do ocelového roštu na distančních podpěrách. 

Svislé konstrukce všech vestavků budou samostatně založeny a to buď přímo na průmyslové 
podlaze haly, nebo v případě dvoupodlažních vestavků na železobetonových prazích 
podporovaných vrtanými pilotami. 

Součástí obvodových a vnitřních stěn haly a vestavků jsou také dveře a vrata, která jsou 
převážně ocelová, jedno a dvoukřídlá, v případě obvodových stěn, zateplená a zvukově 
izolační. 

Okenní výplně otvorů se vyskytují pouze v případě kancelářského vestavku a jsou 
uvažovány hliníková s tepelně izolačním zasklením a přerušeným tepelným mostem rámů. 

 
Vodovod a kanalizace 

Jedná se o rozšíření stávajícího výrobního areálu, který je napojen stávajícími vyhovujícími 
přípojkami na veřejné sítě vodovodu a splaškové kanalizace. Dešťové vody jsou vyústěny do 
blízké vodoteče. Rozšíření areálu spočívá ve výstavbě nové výrobní haly, obslužné 
komunikace a doprovodných prostor. 

 

Splašková kanalizace 

Areál je napojen stávající vyhovující přípojkou na jednotnou veřejnou kanalizaci zakončenou 
městskou ČOV. Splaškové odpadní vody budou pouze ze sociálního zázemí v nové výrobní 
hale. Technologie výroby je bez vzniku odpadních vod. 

 

Obsazení nové haly: 
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15 osob ve výrobě 

45 osob v kancelářích 

 

Množství splaškových odpadních vod: 

Qs = 15*120 + 45 *60 = 4500 l/den 

Qr = 4,5 * 365             = 1643 m3/rok 

  

Vzhledem k výškovému osazení haly a polohy stávající kanalizace bude poblíž sociálního 
zázemí osazena čerpací šachta a její výtlak bude zaústěn do stávající splaškové kanalizace 
v administrativní budově sousední haly BRUTUS. 

 

Dešťová kanalizace 

Areál je napojen stávající vyhovující přípojkou do blízké vodoteče. Dešťové vody ze střechy 
nové haly budou zaústěny přímo do dešťové kanalizace. Dešťové vody ze zpevněných 
pojezdných i odstavných ploch budou do dešťové kanalizace zaústěny přes odlučovače 
ropných látek třídy I, tj do 5 mg NEL/l. 

 

Množství dešťových vod z řešené oblasti: 

dle ČSN 75 6101 

n = 0,5 (dvouletý déšť) 

q = 150 l/s/ha 

Qd = 0,015 * 12000 * 0,9 = 162 l/s 

 

Nová kanalizace z řešené oblasti bude zaústěna do stávající areálové dešťové kanalizace, 
která má dostatečnou kapacitu i pro toto řešené území. 

 

Vodovod 

Pitná voda pro novou výrobní halu bude napojena na stávající areálový vodovod a novou 
přípojkou bude zavedena do objektu nové výrobní haly. 

 

Potřeba vody: 

Qp = 15*120 + 45 *60 = 4500 l/den 

Qr = 4,5 * 365             = 1643 m3/rok 

 

Potřeba teplé vody: 
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V = 15*0,04 + 45*0,02 = 1,5 m3/den 

E = 15*1,4 + 45*0,8 = 57 kWh/den 

 

Ohřev teplé vody bude elektrický v místě spotřeby. 

Po objektu budou standardní rozvody pitné a teplé vody. 

Požární vodovod je řešen samostatně. 

 
Zařízení pro větrání a ochlazování staveb 

1. Úvod 

V této části projektové dokumentace zpracovávané ve stupni návrh stavby  je řešen návrh 
zařízení vzduchotechniky a chlazení pro zázemí a doplňkové technologické prostory  
přístavby výrobního závodu společnosti Kimberly Clark v Jaroměři – Projekt NERO. Vlastní 
výrobní prostor je řešen přímým subdodavatelem investora současně s návrhem výrobní 
technologie. 

 

2. Základní vstupní údaje a návrhové parametry: 

Výpočtový teplota venkovní letní …………….………………...…TeL = +30°C 

Entalpie venkovního vzduchu letní ………….……………………....h = 60kJ/kg 

Výpočtová teplota venkovní zimní………….………….………….Tez = -12°C 

Výpočtová teplota venkovní zimní pro vzduchotechniku………..Tez = -15°C 

 

Množství a dávky přiváděného a odsávaného vzduchu, navrhované výměny větracího 
vzduchu: 

kanceláře…………………………………………………....…..…50m3/h,osobu 

denní místnost……………………………………………...…..…30m3/h,osobu 

laboratoř……….…..…………………….…………………...……výměna x =  2 /hodinu 

chodby……………….…..……………….…………………...……výměna x =  2 /hodinu 

dílna údržby……………….…..……………………………...……výměna x =   4 /hodinu 

manipulace s peletami………..……………………………...…...výměna x =  6 /hodinu 

zpracování odpadu………..…………………………………..…..výměna x =  6 /hodinu 

rozvodny VN ( předběžně ) ………………………………...……výměna x = 10 /hodinu 

doplňovací stanice pro sila……………………..…………...……výměna x =  2 /hodinu 

šatní skříňka ……………………….……………………………....20m3/h 

WC …………………………………………………...……………..50m3/h na mísu 

umývadlo..…………………………………………...……………..30m3/h na umývadlo 
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úklidová místnost ………………………………………..….……..50m3/h 

sprcha ……………………….…………………….………….……150m3/h 

 

3.    Popis navrhovaného řešení 

3.1 Větrání Kanceláří, Laboratoře,Šaten a Denní místnosti 

Větrání těchto prostor bude řešeno nuceně vzduchotechnickou jednotkou s deskovým 
výměníkem zpětného získávání tepla a vodním ohřevem. Jednotka bude umístěna  na střeše 
vestavku. Zařízení bude zajišťovat větrání dvou provozně oddělených celků, a proto motory 
ventilátorů budou vybaveny frekvenčními měniči. Vzduchovod bude za jednotkou rozdělen 
na dvě větve. Jedna z větví bude doplněna chladičem s přímým výparem chladiva a bude 
zajišťovat větrání prostor kanceláří, laboratoře a denní místnosti. Druhá větev bude doplněna 
vodním ohřívačem a bude zajišťovat větrání šaten a jejich zázemí. Kondenzační jednotka pro 
napojení chladiče bude osazena na střeše vestavku. 

Chod zařízení bude řízen okruhy MaR. Obě větve budou dálkově uzavíratelné, a to tak, aby 
bylo možno provozovat obě současně nebo jakoukoli zvlášť. Provoz zařízení pro část 
kanceláří a laboratoře bude řešen časovým programem, pro šatny bude řešen dle 
pohybových čidel umístěných ve větraném prostoru. 

 

3.2 Větrání prostoru Dílny údržby, Zpracování odpadu a Manipulace s peletami 

Větrání těchto prostor budou na přívodu zajišťovat nástěnné soupravy vybavené kapsovými 
filtry, plynovými ohřívači a axiálními ventilátory. Odvod vzduchu bude zajištěn přes potrubní 
ventilátory do venkovního prostoru. Intenzita výměny větracího vzduchu je dle odstavce č.2 
této zprávy. 

Chod zařízení bude řízen okruhy MaR. 

 

3.3 Větrání Úklidové místnosti 

Podtlakové větrání tohoto prostoru bude nasávat větrací vzduch z okolních prostor přes 
stěnové mřížky. Odtah bude potrubím přes potrubní ventilátory vně objektu popř. nad 
střechu.Provoz zařízení bude od pohybového čidla. 

 

3.4 Větrání  Hygienických místností 

Podtlakové větrání těchto prostor bude nasávat větrací vzduch z okolních prostor přes 
stěnové mřížky. Odtah bude potrubím přes potrubní ventilátory vně objektu popř. nad 
střechu. Koncovými elementy budou plastové ventily osazené v podhledu. Provoz zařízení 
bude od pohybových čidel. 

 

3.5 Větrání  Kompresorovny a strojovny chlazení 
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Větrání tohoto prostoru bude řešeno za účelem základní výměny větracího vzduchu a pro 
odvod tepelné zátěže vznikající z instalované technologie. Sání a odvod větracího vzduchu 
bude vně objektu. 

Chod zařízení bude spouštěn od prostorového čidla teploty a bude řízen okruhy MaR. 

 

3.6 Větrání  VN rozvoden 

Větrání těchto prostor bude řešeno za účelem odvodu tepelné zátěže vznikající z instalované 
technologie. Sání a odvod větracího vzduchu bude vně objektu. 

Chod zařízení bude spouštěn od prostorového čidla teploty a bude řízen okruhy MaR. 

 

3.7 Větrání  Doplňovací stanice pro sila 

Větrání tohoto prostoru bude řešeno za účelem základní výměny větracího vzduchu a pro 
odvod tepelné zátěže vznikající z instalované technologie. Sání a odvod větracího vzduchu 
bude vně objektu. Prostor bude dále vybaven dvěma sadami zařízení pro odvod výfukových 
zplodin od kamionů. Intenzita prostorové výměny větracího vzduchu je dle odstavce č.2 této 
zprávy. 

Chod zařízení pro odvod výfukových zplodin bude od samostatného vypínače, prostorové 
větrání bude spouštěno od čidla CO a od prostorového čidla teploty a bude řízen okruhy 
MaR. 

 

3.8 Chlazení  NN rozvoden 

Dodržení požadovaných parametrů - vnitřní prostorové teploty, je navrhováno zařízením typu 
SPLIT – systém. Systém pracuje na principu přímého výparu chladiva ve vnitřní cirkulační 
jednotce a jeho opětovné kondenzaci v jednotce venkovní. Kondenzační jednotka bude 
umístěna vně objektu při jeho obvodové stěně.Vnitřní a venkovní jednotka se propojuje 
měděným izolovaným potrubí, komunikačním kabelem. Od vnitřní jednotky bude vedeno 
kondenzátní potrubí pro odvod kondenzátu do kanalizace. Zařízení je navrhováno pro vnitřní 
prostorovou teplotu do +30°C. 

 

3.8 Chlazení  Kanceláří a Denní místnosti 

Dodržení požadovaných parametrů - vnitřní prostorové teploty v přechodném a letním 
období je navrhováno jednotkami typu MULTI SPLIT – systém. Systém pracuje na principu 
přímého výparu chladiva ve vnitřních cirkulačních jednotkách a jeho opětovné kondenzaci 
v jednotce venkovní. Vnitřní jednotky jsou navrhovány v podstropním provedení s distribucí 
chladného vzduchu pod stropem proti prosklené stěně, kondenzační jednotky budou 
umístěny na střeše objektu. Vnitřní a venkovní jednotky se propojují měděným izolovaným 
potrubí, komunikačním kabelem. Od vnitřní jednotky bude vedeno kondenzátní potrubí pro 
odvod kondenzátu do kanalizace. Zařízení je navrhováno pro vnitřní prostorovou teplotu  
+26±2°C. 
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4. Energie a média 

Elektrická energie : 

vzduchotechnika………………………..……….………….Pel =  56 kW, 3 x 400V/50Hz 

chlazení vestavěných kanceláří…….………….………….Pel =    8 kW, 3 x 400V/50Hz 

 

 

Tepelná energie na větrání : 

vzduchotechnika………………… ………………….……..Qt =   25 kW, voda 80/60 °C 

vzduchotechnika………………… ………………….……..Qt = 230 kW, zemní plyn 

 
Zařízení pro vytápění staveb 

1. Úvod 

V této části projektové dokumentace zpracovávané ve stupni návrh stavby  je řešen návrh 
zařízení vytápění pro zázemí a doplňkové technologické prostory  přístavby výrobního 
závodu společnosti Kimberly Clark v Jaroměři – Projekt NERO. Vlastní výrobní prostor je 
řešen přímým subdodavatelem investora současně s návrhem výrobní technologie. 

 

2. Zdroj tepla 

V prostoru administrativního vestavku na úrovni 2.NP bude osazen zdroj tepla pro hrazení 
tepelných ztrát vestavku, ohřev větracího vzduchu pro nucené větrání vestavku a ohřev TUV. 
Hrazení tepelných ztrát doplňkových provozních prostor bude řešeno nástěnnými plynovými 
jednotkami, hrazení tepelných ztrát vlastní výrobní plochy je řešeno přímým subdodavatelem 
investora současně s návrhem výrobní technologie. 

 

3. Systém a rozvody 

Nový systém vytápění bude dvoutrubkový, teplovodní s nuceným oběhem topné vody.  

Teplotní spád směšovaných topných okruhů je předpokládán 75/60°C. Teplotní spád pro 
vzduchotechniku a ohřev TUV je předpokládán 80/60°C. 

Od zdroje bude teplovodní potrubí vedeno do sdruženého rozdělovače a sběrače. Na potrubí 
mezi zdrojem tepla a rozdělovačem bude osazeno expanzní zařízení.  

 

Z rozdělovače budou vyvedeny 3 topné větvě: 

1. okruh ohřevu TUV 

2. okruh VZT zařízení 
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3. okruh otopných těles 

 

Na topných větvích pro VZT zařízení a ohřev TUV budou osazena klasická oběhová 
čerpadla, na topné větvi otopných těles bude osazeno elektronické oběhové čerpadlo.  

Na topné větvi pro otopná tělesa bude topná voda směšována dle venkovní teploty 
třícestným ventilem. 

Pro zajištění tepelné pohody budou použita ocelová desková otopná tělesa KORADO se 
spodním připojením ventil kompakt universal a zároveň budou osazena ručními 
termostatickými hlavicemi HEIMEIER. 

4. Energie a média 

Elektrická energie : 

vytápění…………………………………..……….………….Pel = 3 kW, 3 x 400V/50Hz 

 

Tepelná energie na vytápění : 

zdroj tepla ……….………………… ………………….……..Qt =  45 kW, voda 80/60 °C 

přímé hrazení tepelných ztrát………………… ……..……..Qt =  40 kW, zemní plyn 

 

 

Stlačený vzduch 

1.Základní údaje 

V rámci výstavby nové haly výroby plastových dílů je třeba zajistit ze stávající centrální 
kompresorovny stlačený vzduch.  Požadavek investora je stanoven zadáním na minimálně 
průtok 17 m3/min. (tj. 1020 m3/hod  tj. 283,3 l/s) FAD a tlak 7 bar + rezerva průtoku. 
Požadovaná kvalita tlakového vzduchu je dána stávající kompresorovnou. 

 

2.Popis řešení 

Na stávajícím ležatém vzdušníku se vysadí nové hrdlo, což představuje novou revizi tlakové 
nádoby, ale je to nejvhodnější řešení, protože všechny rezervy vývodů z původního projektu 
jsou již vyčerpány a není vhodné novou halu připojovat přes halu jinou. 

Přenosovou kapacitu při požadovaném tlaku zajišťuje ocelové potrubí DN 125 mm. Tato 
vyšší dimenze je záměrně volena s ohledem na délku trasy a tlakový pokles pod 0,1 bar, aby 
se nemusel kvůli vzdálené hale zvedat tlak kompresorů, což je finančně v průběhu let vždy 
méně výhodné, než jednorázová investice do o stupeň vyšší dimenze potrubí. 

Potrubí ze stávajícího vzdušníku je přes uzavírací klapku K125 vedeno ve výšce cca 3 m a 
výše, stejně jako ostatní truby, aby byl dostatečný podchod pro servis. Truba se vyvede mezi 
sloupem a Saharou do sousední haly Spider a hned ohne nahoru do výšky cca 6,5 m, pod 
úroveň táhel klimatizace. Nad klimatizací je pod stropem rošt nosníků. Na ty se truba vyvěsí 
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přes delší táhla a použijí se standardní třmenové objímky na potrubí. Truba se dá co nejblíže 
ke stěně haly, aby nevadila jinému servisu. Od kompresorovny bude truba stoupat ve spádu 
tak, aby kondenzát vytékal do vzdušníku kompresorovny. Tam, kde se ve skladu lomí truba 
k severu bude nejvyšší místo rozvodu stlačeného vzduchu. Odtud pak bude truba klesat ve 
spádu do nového vzdušníku 6,3 m3 v hale NERO. Tím není nutno dělat po trase odvodnění a 
chodit jej pravidelně kontrolovat. 

V hale NERO na stropu laboratoře se umístí nový vzdušník 6,3 m3/16 bar (vyšší tlak volen 
kvůli VSD kompresoru, který umí přes 10 bar). Pře dním a za ním je uzavírací klapka K125 
mm. Ze dna vzdušníku je vyvedený kondenzát přes automatický odvaděč kondenzátu Atlas 
Copco. Voda je bez oleje a může tedy přímo do kanalizace. Gulu zajistí stavba 
s mechanickou pachovou ucpávkou, kvůli vysychání. 

Dle dohody s technology bude od vzdušníku rozvod stlačeného vzduchu již součástí projektu 
a dodávky stroje. 

 

3.Energetické údaje 

Energie jsou kryty výkonem ve stávající kompresorovně. 

 

4.Kvalitativní požadavky na stlačený vzduch 

Výtah z normy: 

Třídy čistoty vzduchu dle ISO8573-1   

           Kontaminace prachem Voda Olej  

Třída  
Velikost 
částic 

Max. 
koncentrace 

Rosný 
bod 

Max. 
koncentrace  

kvality μm mg/m3 °C mg/m3  

1 0,1 0,1 -70 0,01  

2 1 1 -40 0,1  

3 5 5 -20 1  

4 15 8 3 5  

5 40 10 7 25  

6     10    

      

Například: Stlačený vzduch kvality třídy 2.5.1.    

(kontaminace prachem 1 mikrometr a 1 mg/m3, voda rosný bod 7°C, olej 0,01 
mg/m3) 
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Slaboproudé rozvody 

EPS 

Projektová dokumentace zpracovává návrh rozšíření stávající elektronické požární 
signalizace – systém LITES – adresovatelný systém s ústřednou MHU 109, v souladu s 
požadavky uživatele a generálního projektanta.  

Prvky EPS budou zapojeny v 4. lince ústředny EPS typ MHU 109, která je umístěna na 
recepci se stálou službou v administrativní části závodu.  

Na únikových cestách u východů ze zabezpečených prostor budou umístěny tlačítkové 
hlásiče MHA 141. Zabezpečení objektu zařízením EPS bude provedeno plošně. Automatické 
hlásiče – lineární hlásiče MHG 661 budou umístěny pod stropem s osou paprsku nad 
instalovanou technologií.Ostatní prostory budou střeženy opticko-kouřovými hlásiči MHG 243 
instalovanými na stropě v počtech dle platných norem a montážních návodů. Signalizace 
požáru v objektu bude provedena pomocí výstražných sirén RO/R(W)/D, které budou 
aktivovány při vyhlášení všeobecného poplachu..Stejné řešení je již instalováno pro stávající 
systém EPS.Na systém EPS bude napojeno ovládání požárních vrat. 

 

EZS 

V areálu / K-C / je instalován bezpečnostní systém GALAXY 512 .Jeho kapacita je 
dostatečná pro rozšíření pomocí expanderů do dalších prostor .Zabezpečení bude 
provedeno infradetektory a magnetickými spínači..Rozdělení areálu do jednotlivých bloků 
bude provedeno dle pokynů uživatele. 

 

Telefonní a LAN rozvody 

Bude provedeno rozšíření stávající telefonní analogové sítě. Dále bude e výrobní hale  
rozšířen systém DECT pro prodloužení dosahu bezdrátových přístrojů.LAN bude rozšířena 
v provedení CAT5E a páteřní rozvod optickými vlákny ukončenými v novém datovém 
rozvaděči. 

 

Kabelové rozvody  

Kabely budou uloženy ve společných trasách slaboproudých rozvodů. Linkové rozvody 
EPS budou provedeny samozhášivými kabely, kabely k výstražným sirénám a přívod 
k ústředně MHU 109 jsou v  provedení dle ČSN IEC 60331-21 a ČSN IEC 332-3A. Rozvody 
linek k automatickým a tlačítkovým hlásičům budou provedeny samozhášivými kabely J-
Y(St)Y uloženými v PVC pancéřových trubkách a v kabelových žlabech. Kabely pro ovládání 
vrat a uzávěr plynu budou typu SR 114H 4x1 v ohni odolném provedení. 

Rozvody EPS je nutno provést v souladu s normami ČSN a to: ČSN 34 2710, ICE 446, ČSN 
34 2300, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 2000-5-51,ČSN 34 2300,  ČSN 34 
2100, ČSN 73 6005 a souvisejícími normami. Rozvody pro EPS musí být provedeny 
měděnými vodiči podle ČSN 34 0290 o min. průřezu 0,5 mm2 
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SO 04  stavební úpravy stávající distribuční a skladové haly „BRUTUS I“ 

Nová výrobní hala přiléhá k severní štítové stěně stávající skladové haly „BRUTUS I“, která 
kompletně zastavěna paletovými regály na dočasné uskladnění hotových výrobků (dětské 
plenky). Tato hala bude provozně propojena s novou přístavbou s tím, že část plochy regálů 
v severním cípu haly bude demontována a uvolněný prostor bude nově využíván pro 
skladování výrobků (role netkané textilie) a některých surovin používaných v nově 
plánovaném výrobním procesu. 

Jak již bylo uvedeno výše v rámci stávající haly dojde k demontáži části paletových regálů a 
dále bude provedeno propojení obou hal novými manipulačními otvory ve štítové obvodové 
stěně s osazenými vraty a dveřmi 

Stávající hala bude také, podél západní obvodové stěny, dotčena budováním vnitřní ocelové 
lávky sloužící pro vnitřní přístup zaměstnanců do nově plánované přístavby. 
 
SO 05  rozšíření areálových komunikací a zpevněných ploch 

V rámci přístavby výrobní haly a souvisejících stavebních objektů dochází také k rozšíření a 
úpravám stávajících areálových komunikací a zpevněných ploch. Hlavní objem nových 
zpevněných bude tvořit prodloužení objízdné asfaltové komunikace, která se prakticky těsně 
přiblíží k severní hranici pozemků investora a tím uzavře prostor výrobního areálu. Tato 
komunikace navazuje na stávající západní a východní větev propojenou v současné době 
provizorní panelovou komunikací, která bude odstraněna. Komunikace je navržena v šíří 6,0 
m mezi obrubami a je navržena s jednostranným sklonem. Podél severní strany je 
komunikace lemována gabionovou opěrnou zdí vyrovnávající v nejvyšším místě cca 2,0 m 
vysoký zářez do terénu. Na severní větev komunikace navazují asfaltové zpevněné plochy 
příjezdu k zásobníkovým silům nové haly. Podél nové výrobní haly jsou navrženy pěší 
chodníčky z betonové zámkové dlažby s odvodněním do přilehlé živičné komunikace nebo 
do zeleně. 

Nové příjezdové a manipulační asfaltové plochy budou také budovány v návaznosti na nový 
stavební objekt strojovny a nádrže SHZ, který je situován podél západní hranice pozemku a 
nové plochy opět navazují na stávající areálové zpevněné plochy. 

Součástí plánované akce bude také rozšíření parkoviště osobních automobilů v předprostoru 
výrobního areálu. 

 

SO 06  úpravy a rozšíření rozvodů stabilního hasícího zařízení (SHZ) 

V rámci tohoto stavebního objektu budou provedeny nové zemní potrubní rozvody 
sprinklerového hasícího zařízení včetně vysazení nových požárních hydrantů. Nový rozvod 
bude napojen na stávající podzemní potrubí a trasa bude prakticky kopírovat novou 
objízdnou areálovou komunikaci. 

Z nové strojovny SHZ vystupují dvě potrubí DN250, která slouží pro zásobování 
zokruhovaného podzemního potrubního rozvodu. Tento potrubní rozvod se skládá ze 
stávající části, která je nyní napojena na stávající strojovnu SHZ a z nové části, která bude 
napojena na novou strojovnu SHZ. Stávající podzemní potrubí DN250 vedené souběžně 
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s rušenou panelovou komunikací bude nyní zrušeno a na obou stranách bude ponechané 
potrubí napojeno na nové podzemní potrubí.  Z nového podzemního rozvodu  budou 
provedeny odbočky k jednotlivým ventilovým stanicím a venkovním hydrantům. Na novém 
zokruhovaném potrubním rozvodu je navrženo osadit celkem 5ks nadzemních venkovních 
hydrantů. 

 

SO 07  rozšíření areálové dešťové kanalizace 

Dešťové vody ze střech haly jsou svedeny přímo do dešťové kanalizace, zpevněné plochy 
jsou odvodněny  přes odlučovače ropných látek. 

Množství dešťových odpadních vod při započtení nové komunikace a přístavby nové haly: 

Qd = (6058 + 6524) * 0,0150 * 0,9  = 170 l/s 

V rámci akce NERO se provede prodloužení dešťové kanalizace pod novými zpevněnými 
plochami a komunikací. 

 

SO 08  rozšíření areálových rozvodů pitného vodovodu 

Pitná voda pro novou výrobní halu bude napojena na stávající areálový vodovod a novou 
přípojkou bude zavedena do objektu nové výrobní haly. 

 

SO 09  rozšíření areálových rozvodů venkovního osvětlení 

Podél nové objízdné komunikace bude provedeno nové venkovní osvětlení napojené na 
stávající systém. 

 

SO 10  konečné terénní úpravy 

V rámci konečných terénních úprav budou nezpevněné plochy zbývající po realizaci nových 
stavebních objektů i areálových komunikací a zpevněných ploch strojně urovnány do 
projektované podoby a pokryty ornicí za použití části sejmuté ornice deponované pro tento 
účel v prostoru staveniště. 

 

SO 11  úpravy a rozšíření areálového oplocení 

Areálové oplocení bude tak jako doposud pletivové s poplastovaným pletivem a ocelovými 
sloupky doplněnými o příslušné vzpěry, vedené je v trasách upravených v návaznosti na 
novém dispozičním uspořádání areálu. Ploty budou stejně jako komunikace ve dvojím 
konstrukčním uspořádání, tj. jako definitivní se zabetonovanými sloupky a prozatímní se 
sloupky zaraženými do terénu pouze místně zpevněné zabetonováním tak, aby toto oplocení 
mohlo snadno reagovat na případný další rozvoj areálu. 

 

SO 12  ozelenění nezpevněných areálových ploch 
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Nezpevněné areálové plochy budou po ukončení zemních prací prováděných v rámci etapy 
a objektu KTÚ následně ozeleněny. 

 

SO 13  přeložka stávajícího areálového plynovodu 

V rámci tohoto objektu bude provedeno nové napojení přístavby výrobní haly na areálový 
středotlaký rozvod plynu. Stávající STL potrubí je vedeno v trase podél západní hranice 
pozemku, na které bude nová přípojka napojena a vyvedena do nové regulační stanice 
s hlavním uzávěrem plynu, která bude vybudována v rámci nové výrobní haly. 

 
 
SO 14  nová strojovna a nádrž SHZ 

Tento objekt se nachází v severozápadní části areálu Kimberly – Clark. Celý objekt je spolu 
s nádrží sprinklerové HZ a strojovny sprinklerového HZ zřizován odděleně od hlavních 
výrobních i administrativních prostor závodu. Strojovna přistavěná k nádrži SHZ a nádrž 
samotná jsou spolu agregovány do jednoho celku technických a technologických objektů a 
soustředěny do severozápadního cípu výrobního areálu. Samotné řešení objektu je obdobně 
jako stávající objekt SHZ navrženo ve velmi jednoduchých a prostých tvarech, které 
odpovídají ryze technické funkci této části stavby. 

Objekt strojovny je jednopodlažní a jeho objem tvoří krychle s pultovou střechou. Pultová 
střecha se sklání směrem k jihu. Objem sprinklerové nádrže tvoří válec. Ten je se strojovnou 
propojen spojovacím krčkem. Západní strana objektu navazuje na novou manipulační 
asfaltovou plochu, která je propojena s areálovými komunikacem navrženou panelovou 
komunikaci. Vstup do strojovny sprinklerové HZ je ze západu z asfaltové plochy.  

Exteriér stěn objektu je tvořen kombinací venkovní omítky s bílým fasádním nástřikem, 
betonových pohledových soklů, bílých plastových oken a červených kovových vrat i 
zámečnických doplňků. Nosné stěny válcové zásobní nádrže SHZ jsou přímo řešeny její 
kompletní typovou ocelovou konstrukcí. 

Objekt strojovny je jednopodlažní a jeho objem tvoří krychle s pultovou střechou. Objem 
sprinklerové nádrže tvoří válec. 

Založení nosných stěn objektu je vzhledem ke geologickým poměrům na staveništi areálu 
navrženo na železobetonových pilotách profilu 620 mm vetknutých do poloskalního podloží. 
Piloty jsou pod stěnami přeloženy železobetonovými základovými prahy. Železobetonová 
základová deska nádrže bude podporována pilotami profilu 750 mm uprostřed desky a ve 
vnitřním prstenci a 620 mm ve vnějším prstenci.  

Obvodové nosné stěny budou zděné z metrických keramických termobloků pevnosti P 10, 
typu P + D v tloušťce 375 mm. Nosné stěny válcové zásobní nádrže SHZ jsou přímo řešeny 
její kompletní typovou ocelovou konstrukcí. 

Objekt je zakryt pultovou střechou se spádem střešních rovin 3,5 % směrem ke střešním 
vpustím. Nosná konstrukce je ocelová, celou střechu vynášejí vazné průvlaky z plnostěnných 
válcovaných profilů uložené na pozední věnec budovy a zazděné do obvodových stěn 
budovy. Na ně jsou uloženy střešní vaznice a vše je doplněno příhradovým zavětrováním ve 
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všech rovinách. Nosnou plošnou konstrukcí pro skladbu střechy budou trapézové plechy TR 
60/235/0,75 z vnitřní strany lakově upravený. 

Vstupní vrata do objektu strojovny budou ocelová se zateplenými křídly s pevně prosklenými 
nadsvětlíky s tepelně izolačním prosklením. Vedle vrat budou dále umístěny ventilační 
žaluzie s automatickým elektrickým ovládáním. Dalšími výplněmi otvorů venkovních stěn 
jsou sklápěcí plastová okna v bílé barvě s tepelně izolačním prosklením. 

Objekt bude napojen na sítě infrastruktury pomocí nových přípojek. Kanalizace bude 
napojena na areálovou dešťovou kanalizaci, vodovod bude proveden novou vodovodní 
přípojkou ze stávajícího vodovodního řádu. Nová nádrž a strojovny budou napojeny na nový 
areálový rozvod sprinklerů. Napojení k síti NN od stávajícího podzemního kabelu NN.  

 
SO 15  nová trafostanice a areálové rozvody VN a NN 

Nová trafostanice je budována v rámci přístavby výrobní haly a je situovaná do 
samostatného dvoupodlažního vestavku. Popis viz objekt SO 03. Hlavní přívod do nové 
trafostanice bude proveden vysokonapěťovou kabelovou přípojkou 35 kV, vyvedenou ze 
stávající trafostanice objektu VIOLA. Kabelová přípojka bude uložena na kabelových 
konzolách kotvených k nosné konstrukci obvodového pláště haly CAESAR (zvýšená část 
haly nad střechou haly VIOLA) a dále potom po obvodu haly BRUTUS I a navazující fasádě 
nové haly odkud bude svedena do nové rozvodny VN. 

 
Technologie 
Polymerové pelety  budou do sil naváženy nákladními automobily. Poté budou pelety 
roztaveny, extrudovány a napumpovány do formovacích systémů. Tyto formovací systémy 
vytváří polymerové pásy materiálu, které jsou následně laminovány tak, aby vytvořily 
vícevrstvý materiál, který je jak nepropustný, tak vykazuje určité estetické kvality. Hotový 
výrobek je následně navinut na role. Odpadní produkty z výrobního procesu budou 
zachyceny a přeměněny na polymerové pelety, které budou znovu použity ve výrobním 
procesu. Při výrobním procesu se předpokládá využití elektrické pece, která bude používána 
k odstranění zbytku polymerového materiálu z některých součástí výrobního zařízení. 
 
 

7.   Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
V době zpracování oznámení nebyly známy konkrétní termíny realizace záměru. 

 
8.   Výčet dotčených  územně samosprávných celků 
Předpokládanými vlivy bude dotčeno území následující obce: 

Obec: Jaroměř  

Kraj: Královéhradecký 

Katastrální území: Jaroměř 
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9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které 
budou tato rozhodnutí vydávat 
- změna před dokončením stavby  Přístavba skladové haly Brutus II – stavební úřad Jaroměř 

 



 25 

II.  Údaje o vstupech 

1. Půda 
Zábor půdy 
Realizace záměru vyžaduje trvalý zábor 11 476 m2  ploch. Z toho je většina ZPF – orná 
půda p.p.č.  2407/18, 2407/19 a trvalý travní porost p.p.č. 2290/16 a2290/31 - kód BPEJ 
31100 a 30810. Další zabírané plochy mezi ostatní plochy p.p.č. 2407/1 – jiná plocha a 
zastavěná plocha a nádvoří st.p.č. 2407/10. Zábor PUPFL záměr nevyžaduje.  

ZPF patří do II. a III. třídy ochrany, dle územního plánu se jedná o plochy s funkčním 
využitím ploch pro podnikání a výrobu.  Fyzicky se jedná o plochy oploceného areálu 
oznamovatele. 
 
Bilance zemních prací a nezpevněných ploch 

Skrývka ornice a podorničí bude prováděna v místě výstavby nových stavebních objektů a 
dále na ploše nově budovaných areálových zpevněných ploch a komunikací. Po sejmutí 
ornice bude proveden záchranný archeologický průzkum u ploch, které ještě v rámci 
předchozích etap nebyly provedeny, v rámci předkládaného záměru se jedná o zlomek 
zastavovaných ploch. 

Etapou a stavebním objektem hrubých terénních úprav (HTÚ) bude dána pracovní úroveň 
zemní pláně pro přístavbu výrobní haly a nové objekty strojovny SHZ a vodní nádrže. Dále 
bude provedena úprava zemní pláně na pracovní niveletu skladby areálových komunikací a 
zpevněných ploch. 

Součástí HTÚ je také stabilizace zemní pláně vápnem, kde je předepsána hodnota modulu 
přetvárnosti Edef,2 = 80 MPa v případě plochy pod výrobní halou a Edef,2 = 45 MPa na 
plochách komunikací. 

V rámci konečných terénních úprav budou nezpevněné plochy zbývající po realizaci nových 
stavebních objektů i areálových komunikací a zpevněných ploch strojně urovnány do 
projektované podoby a pokryty ornicí za použití části sejmuté ornice deponované pro tento 
účel v prostoru staveniště. 

 
Dotčená ochranná pásma 
Všechna důležitá ochranná pásma v rozsahu staveniště i v dotyku s ním jsou v návrhu 
stavby zohledněna a nebrání v její realizaci.  

S místní komunikací probíhající kolem západní hranice areálu souvisí území tvořené 
Doleckým rybníkem na Doleckém potoce a přilehlým rákosištěm a smíšeným lesíkem, do 
něhož nesmí být při výstavbě v žádném případě zasaženo. Rybník se svým okolím totiž 
vytváří lokální biocentrum, potok je charakterizován jako lokální biokoridor. Takto však již 
byly koncipovány i všechny předchozí fáze výstavby. 

Objekty kulturních památek se na staveništi nevyskytují, zdokumentování a zabezpečení 
případných nálezů bude provedeno v rámci předepsaného záchranného archeologického 
průzkumu. 
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2. Voda 
Výchozí údaje (pouze nárůst) 
Obsazení nové haly - počet pracovníků: 

- 15 osob ve výrobě 

- 45 osob v kancelářích 

 

- plocha zastřešení – 6 246 m2 

- zpevněné plochy a komunikace 5 230 m2 

 
Areál má stávající vyhovující přípojku z veřejného vodovodu. 
 
Potřeba vody 
Vodovod 
Pitná voda pro novou výrobní halu bude napojena na stávající areálový vodovod a novou 
přípojkou bude zavedena do objektu nové výrobní haly. 

Potřeba vody: 

Qp = 15*120 + 45 *60 = 4500 l/den 

Qr = 4,5 * 365             = 1643 m3/rok 

 

Potřeba teplé vody: 

V = 15*0,04 + 45*0,02 = 1,5 m3/den 

E = 15*1,4 + 45*0,8 = 57 kWh/den 

 

Ohřev teplé vody bude elektrický v místě spotřeby. 

Po objektu budou standardní rozvody pitné a teplé vody. 

Požární vodovod je řešen samostatně. 

 
 
Požární vodovod 

Stabilní hasící zařízení (SHZ) 

V rámci tohoto stavebního objektu budou provedeny nové zemní potrubní rozvody 
sprinklerového hasícího zařízení včetně vysazení nových požárních hydrantů. Nový rozvod 
bude napojen na stávající podzemní potrubí a trasa bude prakticky kopírovat novou 
objízdnou areálovou komunikaci. 

Z nové strojovny SHZ vystupují dvě potrubí DN250, která slouží pro zásobování 
zokruhovaného podzemního potrubního rozvodu. Tento potrubní rozvod se skládá ze 
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stávající části, která je nyní napojena na stávající strojovnu SHZ a z nové části, která bude 
napojena na novou strojovnu SHZ. Stávající podzemní potrubí DN250 vedené souběžně 
s rušenou panelovou komunikací bude nyní zrušeno a na obou stranách bude ponechané 
potrubí napojeno na nové podzemní potrubí.  Z nového podzemního rozvodu  budou 
provedeny odbočky k jednotlivým ventilovým stanicím a venkovním hydrantům. Na novém 
zokruhovaném potrubním rozvodu je navrženo osadit celkem 5ks nadzemních venkovních 
hydrantů. 

 
 
Technologická voda pro provozní účely 
Technologická voda bude odebírána během výstavby areálu. Pro vlastní provoz 
oznamovaného záměru nebude technologická voda odebírána.  

 

Technologická voda pro výstavbu 

Provozní, technologická voda bude spotřebovávána pro: 

- výrobu betonových a maltových směsí 

- kropení betonů během tuhnutí 

- kropení rozestavěných částí stavby a technologických komunikací jako ochrana proti   
nadměrnému prášení 

- očistu vozidel a stavebních strojů 

Největší spotřeba bude u dodavatele betonů. 

 
Spotřeba vody celkem 

Bude odebíráno  1643 m3 vody ročně, spotřeba technologické vody během výstavby areálu 
není v této fázi přípravy známa. Spotřeba teplé vody 1,5 m3/den. Ohřev teplé vody bude 
elektrický v místě spotřeby. 

 

 

3.  Surovinové a energetické zdroje 

Suroviny pro výstavbu 

Pro výstavbu skladového areálu se předpokládá spotřeba následujících surovinových zdrojů: 

− kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukci zpevněných ploch 

Zdrojem těchto materiálu bude standardní těžebna dodavatelské organizace. 

− živičný kryt zpevněných ploch 

Zdrojem bude obalovna dodavatelské organizace. 

− železo pro armatury, sloupy apod. 
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− další běžné stavební materiály 

Jedná se o obchodní výrobky ze zdrojů mimo řešené území. 

Upřesnění množství a přesné určení zdrojů těchto surovin bude provedeno v dalším stupni 
projektové přípravy. 

 

Elektrická energie 

Připojení výrobní haly je navrženo ze stávající rozvodné sítě v areálu Kimberly – Clark. 
Z hlavního rozváděče skladu bude napájeno umělé osvětlení skladové haly, technologické 
vybavení (klimatizace + topení), zásuvkové rozvody, venkovní osvětlení. 

Energetická bilance není v této fázi přípravy známa. 

 
Zemní plyn  
Zemní plyn bude využíván pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody. 
 
 

3. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Výstavba 

Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které bude 
způsobeno dovozem stavebních materiálů k realizaci vlastního investičního záměru. Přesun 
hmot se bude provádět po stávající komunikaci.  

Výstavba zařízení staveniště a rozvinutí staveništního provozu se předpokládají na 
pozemcích investora určených pro výstavbu. Staveništní provoz bude rozvinut převážně v 
ploše navrhované přístavby. Předpokládá se rovněž maximální možné využití stávajících 
areálových cest a komunikací. Zásobování staveniště bude vedeno z místních komunikací. 
Celý staveništní provoz bude řešen tak, aby se minimalizovaly střety stavby a stávajícího 
provozu výrobního areálu, zejména pak jeho distribuční a skladové části, za kterého bude 
výstavba probíhat.. Podrobnější návrh postupu realizace výstavby včetně rámcového řešení 
zařízení staveniště bude obsažen v projektu ke stavebnímu řízení. 

Stavba nevyvolá žádné další požadavky na doprovodné komunikace. 

Pro výstavbu bude použita běžná stavební mechanizace, například autojeřáb AD 26, Libher 
40 tun, bagr UDS, DH 112, nakladač Bobcat, Tatra 813, návěz Liaz s kolovým přepravníkem, 
autodomíchávač betonu Tatra, svářečka, kompresor atd. Parkování používané mechanizace 
v době mimo pracovní dobu bude zajištěno v uzavřeném areálu na plochách zařízení 
staveniště. 

 
Provoz 

Pro nové objekty je zajištěno připojení na potřebné sítě  technického zařízení a komunikace 
pro nákladní i osobní dopravu, včetně potřebných parkovacích a odstavných stání, pro 
příjezd zásobovacích vozidel, odvoz odpadků i hasičských zásahových jednotek. 
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Navrhované stavební objekty budou napojeny na areálový dopravní systém, jehož součástí 
budou i nově navrhované zpevněné manipulační plochy, včetně nové objízdné asfaltové 
komunikace pro kamiony, která finálně uzavře jednosměrný objízdný systém celého areálu. 
Výškový rozdíl vznikající mezi niveletou severní větve objízdné komunikace a stávajícím 
terénem je řešen vložením opěrné stěny. Napojení areálu na veřejnou dopravní 
infrastrukturu zůstává stávající, tedy z hlavním vjezdem z ulice Dolecké napojené kruhovou 
křižovatkou na hlavní dopravní tah oblasti směr Jaroměř – Hradec Králové. 

 
 

III. Údaje o výstupech 

1. Ovzduší 
Hlavní zdroje znečištění ovzduší  
Ve fázi výstavby 
1.1 Zemní práce během výstavby - skrývky, zářezy, násypy, 
1.2 Dočasné skládky sypkých materiálů během výstavby, 
1.3 Emise výfukových plynů stavebních mechanismů na stavbě. 
1.4 Emise výfukových plynů nákladních automobilů použitých pro přepravu stavebních 

hmot a surovin a stavebních mechanismů. 
Jedná se běžné zdroje znečištění ovzduší, které působí při jakékoli stavební činnosti a které 
nelze v této fázi přípravy přesně kvantifikovat. 

 
Ve fázi provozu 
Bodové zdroje znečištění ovzduší – výstupy technologických plynů z výduchů na střeše 
budovy s následujícími parametry: 

Látka CAS Emise   
   kg/rok kg/hod g/s 
Anorganické látky        
Suspendované částice celkem  8 540,04 0,975 0,2708 
PM10  6 250,86 0,714 0,1982 
PM2.5  1 154,65 0,132 0,0366 
Organické látky     
Etylenvinylacetát - kopolymer 24937-78-8 360,00 0,041 0,0114 
Etén-1-oktén - kopolymer 26221-73-8 3 330,00 0,380 0,1056 
Polypropylen - homopolymer 9003-07-0 9 030,00 1,031 0,2863 
Polymery - celkem  12 722,70 1,452 0,4034 
1,2 Dichloroethan 107-06-2 0,06 6,60E-06 1,83E-06 
2-Butanon 78-93-3 27,22 3,11E-03 8,63E-04 
Acetophenone 98-86-2 4,96 5,67E-04 1,57E-04 
Benzen 71-43-2 6,26 7,15E-04 1,98E-04 
Di-(2-ethylhexyl) ftalát 117-81-7 21,55 2,46E-03 6,83E-04 
Brommethan 74-83-9 1,25 1,43E-04 3,97E-05 
Sirouhlík 75-15-0 1,47 1,67E-04 4,65E-05 
Chlorbenzen 108-90-7 0,04 4,11E-06 1,14E-06 
Chlormethan 74-87-3 2,40 2,74E-04 7,60E-05 
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Dibutylftalát 84-74-2 8,43 9,62E-04 2,67E-04 
Ethlylbenzen 100-41-4 0,89 1,02E-04 2,82E-05 
n-Hexan 110-54-3 21,51 2,46E-03 6,82E-04 
Dichlormethan 75-09-2 259,29 2,96E-02 8,22E-03 
Napthalen 91-20-3 3,07 3,51E-04 9,74E-05 
Fenol 108-95-2 2,54 2,90E-04 8,06E-05 
Styren 100-42-5 1,23 1,40E-04 3,90E-05 
terc-Butyl-methylether 1634-04-4 4,59 5,24E-04 1,45E-04 
Toluen 108-88-3 15,05 1,72E-03 4,77E-04 
Xyleny 1330-20-7 5,87 6,70E-04 1,86E-04 
VOC - celkem  387,67 0,04 0,01 
 

2. Odpadní vody 
Dešťová kanalizace 

Areál je napojen stávající vyhovující přípojkou do blízké vodoteče. Dešťové vody ze střechy 
nové haly budou zaústěny přímo do dešťové kanalizace. Dešťové vody ze zpevněných 
pojezdných i odstavných ploch budou do dešťové kanalizace zaústěny přes odlučovače 
ropných látek třídy I, tj do 5 mg NEL/l. 

 

Množství dešťových vod z řešené oblasti: 

dle ČSN 75 6101 

n = 0,5 (dvouletý déšť) 

q = 150 l/s/ha 

Qd = 0,015 * 12000 * 0,9 = 162 l/s 

 

Nová kanalizace z řešené oblasti bude zaústěna do stávající areálové dešťové kanalizace, 
která má dostatečnou kapacitu i pro toto řešené území. 

 
 

Splašková kanalizace 

Areál je napojen stávající vyhovující přípojkou na jednotnou veřejnou kanalizaci zakončenou 
městskou ČOV. Splaškové odpadní vody budou pouze ze sociálního zázemí v nové výrobní 
hale.  

 

Obsazení nové haly: 

15 osob ve výrobě 

45 osob v kancelářích 

Množství splaškových odpadních vod: 

Qs = 15*120 + 45 *60 = 4500 l/den 
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Qr = 4,5 * 365             = 1643 m3/rok 

  

Vzhledem k výškovému osazení haly a polohy stávající kanalizace bude poblíž sociálního 
zázemí osazena čerpací šachta a její výtlak bude zaústěn do stávající splaškové kanalizace 
v administrativní budově sousední haly BRUTUS. 

 
Charakter recipientu 

Recipientem dešťových vod ze střech je Dolecký potok – plocha povodí 18,5 km2, specifický 
odtok 4,5 l/s.km2, průměrný průtok při ústí do Labe 83,2 l/s. 

Z hlediska ukazatelů znečištění je ve II. tř. znečištění (zemědělská výroba). 

Recipientem splaškových vod je městská kanalizace Jaroměř s ČOV. 

 

Technologické odpadní vody 

Zdrojem těchto vod bude zneutralizovaný alkalický čistič Turco. Alkalický čistič, který 
obsahuje cca 25% hydroxidu sodného – NaOH - bude používán jako odstraňovač polymeru 
v „ultrazvukové“ nádrži (objem 1,5 m3). Tento čistič bude neutralizován neutralizačním 
prostředkem Keystone, který obsahuje 36% kyseliny sírové - H2SO4 na pH 7,0. Výsledná 
odpadní voda s obsahem síranu sodného (prakticky neškodný – použití v potravinářství) 
bude vypouštěna do veřejné kanalizace dle požadavků správce kanalizace a ČOV. 

Neutralizační jímka o objemu 1500 l bude jednorázově vyprazdňována 1x za 5 měsíců. 
Přepočtené denní množství  tedy činí cca 10l. 
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3. Odpady 
Během výstavby a provozu výrobní haly budou vznikat různé druhy odpadů všech kategorií. 
Nakládání s odpady - tedy i jejich bezpečné zneškodnění je povinností všech původců 
(právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti odpad vzniká), kteří 
se budou na výstavbě výrobní haly podílet bez ohledu na původního vlastníka nebo 
generálního dodavatele. 

Nakládání s odpady se řídí dle zákona o odpadech a prováděcích vyhlášek.  

Povinností každého je předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné 
vlastnosti. Odpady jejichž vzniku nelze zabránit musí být přednostně využity v souladu 
s citovaným zákonem o odpadech, přičemž materiálové využití má přednost před jiným 
využitím odpadů. Další povinností každého, kdo předává odpady k využití, případně 
odstranění je zjistit, zda osoba, které předává odpady do vlastnictví je oprávněna          
(podle citovaného zákona o odpadech) k jejich převzetí. 

Vzhledem k tomu, že v níže uvedeném seznamu odpadů, jejichž vznik je ve fázi výstavby 
záměru předpokládán, jsou uvedeny i odpady kategorie nebezpečný odpad, musí osoba 
nakládající s těmito odpady vlastnit souhlas příslušného správního orgánu k předmětnému 
způsobu  nakládání s odpady. 

Množství odpadů nebylo možno v této fázi projektové přípravy stanovit, důležité však je, aby 
jednotlivé druhy odpadů byly dále sledovány jak v další přípravě, tak při výstavbě a provozu. 

 
Výstavba  
Předpokládané hlavní druhy odpadů 

Číslo K Název Vznik Nakládání 

02 01 03 O Odpad rostlinných pletiv Úprava stávají zeleně Kompostování společně 
s odpadem z obcí, skládka 
KO 

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly Provoz st. organizací Recyklace 

15 01 02 O Plastové obaly Provoz st. organizací Recyklace 

15 01 04 O Kovové obaly Provoz st. organizací Recyklace 

15 01 06 O Směsné obaly Provoz st. organizací Skládka 

15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

Nátěry Vytřené obaly - recyklace, 
se zbytky barev - spalovna 
NO 

15 02 02 N Absorpční činidla, filtrační materiály 
(včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených, čistící tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami) 

Autopark st. organizací, 
provoz st. organizací 

Spalovna NO 

16 06 01 N Olověné akumulátory Autopark st. organizací Recyklace 

17 01 01 O Beton Případné demolice, opravy 
stavby 

Recyklace 

17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 
17 03 01 

Úpravy stáv. komunikací, 
výstavba 

Recyklace, skládka 

17 04 05 O Železo a ocel Provoz st. organizací Recyklace 
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17 04 07 O Směsné kovy Provoz st. organizací Recyklace 

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 
17 05 03 

Zemní práce, nevhodná 
pro stavbu 

Rekultivace, uložení na 
skládce zemin 

17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03 

Případné demolice Recyklace, skládka  

20 03 01 O Směsný komunální odpad Pracovníci st. organizací, 
parkoviště 

Skládka KO 

20 03 03 O Uliční smetky Čištění komunikací Skládka KO 

 
Provoz 
Předpokládané hlavní druhy odpadů: 

Číslo K Název Vznik Nakládání 

02 01 03 O Odpad rostlinných pletiv Údržba zeleně Kompostování společně 
s odpadem z obcí, skládka 
KO 

15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

Údržba – obnova nátěrů Vytřené obaly – recyklace 

Se zbytky látek – spalovna 
NO 

15 02 02 N Absorpční činidla, filtrační materiály 
(včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených, čistící tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami) 

Autopark, čistící tkaniny z 
údržby 

Spalovna NO 

15 02 03 O Absorpční činidla, filtrační materiály, 
čisticí tkaniny a ochranné oděvy 
neuvedené pod číslem 15 02 02 

Zanesené filtry ze 
vzduchotechniky 

Skládka 

16 06 01 N Olověné akumulátory Provoz akumulátorových 
vysokozdvižných vozíků 

Recyklace 

20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Vnitřní osvětlení Spec. organizace 

20 03 01 O Směsný komunální odpad Pracovníci Skládka KO 

20 03 03 O Uliční smetky Čištění komunikací a 
parkovišť 

Skládka KO 

 

Technologicky se jedná o výrobu 47 000 t/rok produktu – vícevrstvého polymerového 
materiálu (fólie). Proces využívá přibližně 47 000 t/rok polymeru a 2 000 t/rok lepidla pro 
výrobu. 

Technologický proces recykluje většinu odpadů přímo. Přibližně 2 000 t/rok odpadních plastů 
bude nabídnuto na trhu k dalšímu využití jako surovina. V případě, že využití nebude možné 
zajistit, bude zajištěno odstranění odpadu specializovanou firmou. Odpadní plasty obsahují 
polyetylén, polypropylén a malé množství lepidla a uhličitanu vápenatého a je možno je dle 
katalogu odpadů zařadit do druhu odpadu č. 12 01 05 Plastové hobliny a třísky, resp. č. 07 
02 13 Plastový odpad. 
   
K tomuto bodu navrhujeme následující opatření: 

Odpady přednostně využít nebo recyklovat, resp. nabídnout k využití. 
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V dalších stupních projektové přípravy stanovit konkrétní místa, nádoby a 
systém pro sběr, odvoz a zneškodnění odpadů kategorie N a pro ostatní látky 
škodlivé vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci výstavby.  

Citlivě stanovit místa přechodných deponií půdy,  výkopových materiálů 
respektive materiálů z demolic; preferovat systém bez meziskládek; deponie 
skrývkových materiálů, které nebudou bezprostředně využity do 6-ti týdnů od 
vlastní skrývky budou osety travinami, aby nedošlo k zaplevelení pozemků. 

V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství 
odpadů vzniklých v procesu výstavby (evidence odpadů) a doložit způsob jejich 
likvidace. 
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4.   Hluk a vibrace 
Výstavba 

Během výstavby bude vznikat hluk z provozu stavebních mechanismů použitých při stavbě 
uvažovaného záměru. 

Geograficky budou hlavní zdroje hluku soustředěny na území navrhované stavby. 

Hluk rypadel používaných při stavbách  se udává mezi 80 - 95 dB(A) ve vzdálenosti 5 m, 
hluk nákladních vozidel 70 - 82 dB(A) ve vzdálenosti 5 m. 

 

Provoz 

Popis technologie: Výroba dílů z plastového granulátu 

Doba provozu: 0-24 hodin 

Režim provozu: Kontinuální monotónní. 

Akustické údaje předané ke studii: Zadání investora je v tomto stupni 100 dB v interiéru nové 
haly, ne více. Podle aktuálních podkladů by se tyto hodnoty ve vlastní hale měly pohybovat 
do 95 dB a v prostoru Pellet handling, příprava granulátu to je 100 dB. Vyšší hodnoty zadány 
nebyly. 

 

Zásobování granulátem, uzavřený objekt         

HVAC na podestách      

Chlazení  HVAC 

Na střechu se počítá  předběžně 5 výfuků, jejich akustický výkon bude studií limitován. 
Nejsou bližší podklady od investora.  

 

Popis vzduchotechniky  

Počítá se se dvěma vzduchotechnickými jednotkami HVAC, jedna v severní části a jedna 
v jižní části interiéru nové haly. 

Doba provozu: 0-24 hodin 

Režim provozu: Kontinuální monotónní. 

Pro každou z obou klimatizací HVAC se počítá se sáním na fasádě a výfukem na střechu, 
hladina akustického výkonu bude opět studií limitována. 

 

Popis technologie chlazení  

2 chladiče pro klimatizaci ( HVAC) a 4 technologické chladiče na zemi u východní stěny nové 
haly.  Viz předchozí obrázek. Pro chladiče budou hladiny akustického výkonu opět studií 
limitovány, nejsou akustické podklady od investora. Umístění chladičů je akusticky 
nevýhodné, v budoucnu, v dalším stupni PD, doporučuji přesun na střechu do jihozápadního 
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rohu nové haly, kde budou příznivější odrazové podmínky, než před východní stěnou nové 
haly, nebo užít chladící věž v tichém provedení. 

Chladič kompresoru- věž Baltimore limit LwA= 72 dB na střeše nad kompresorovnou. Sání a 
výfuk kompresorovny bude na sever, hladina akustického výkonu bude opět limitována 
studií, nejsou totiž detailnější podklady. 

Doba provozu: 0-24 hodin 

Režim provozu: Kontinuální monotónní. 

 

Popis související vnitrozávodové dopravy  

Po nové objízdné trase se bude ve dne zavážet granulát do sil. Počítá se, že po příjezdu se 
kamion zastaví v krytém prostoru a vypne motor. Vyprazdňování zásobníku bude 
dmychadlem závodu, které bude řádně odhlučněno. Tím se vyřadí celá hlučná operace 
vyprazdňování prostředky kamionu, která byla při měření v BEZEDOSu Poříčí shledána jako 
příliš hlučná pro tuto lokalitu!  

Doba provozu 6-22 hod. V noci se nenaváží, stačí zásoby. 

Režim provozu:  Nerovnoměrný, počet kamionů 4 za nejhlučnějších 8 hodin, podle 
kalkulace investora. (Počítají 120 kamionů za 20 pracovních dní v měsíci, zde bráno o 1 víc 
než je průměr). 

Podrobněji je akustická situace v dané lokalitě vyřešena v hlukové studii (Ing. Milan Kábrt – 
Enviconsult, 10/2009 – viz příloha).  
 
Vibrace 
Vibrace budou vznikat během výstavby, zejména při podloží pro budovu a pro obslužnou 
komunikaci. Za provozu nebudou vznikat nadlimitní vibrace ani v důsledku provozu záměru 
ani dopravy. 
Stavba a provoz výrobní haly nebude zdrojem nadměrných vibrací. 

 

 

5.   Záření radioaktivní, elektromagnetické 
Stavba a provoz výrobní haly nebude zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického 
záření. 
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 
1. Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území 

1.1 Územní systém ekologické stability krajiny 
Územní systém ekologické stability  

Oznamovaný záměr svou polohou nezasahuje ani neovlivní žádný z prvků SES. 

Širším územím procházejí biokoridory regionální úrovně – jsou jimi Labe, Úpa a Stará 
Metuje. 

- Lokální systém ekologické stability využívá všech přírodních podmínek (t.j. lesů, údolnic 
ap.) pro jeho návrh a možnou realizaci: Rekonstruuje přírodní stanoviště a propojuje je do 
funkčního systému. 

- Lokální biocentrum (LBC) - minimální plocha pro lesní společenstvo je 3,0 ha. Jde o přírodě 
blízké společenstvo se schopností autoregulace a vlastní existence. 

- Lokální biokoridor (LBK) - liniové společenstvo spojující biocentra, minimální šířka je 15 m, 
délka 2000 m. 

- Interakční prvek (IP) - liniové společenstvo doplňující biocentra a biokoridory, min. šířka je 5 
m. 

Vlastní lokální ÚSES se v hodnoceném území omezuje na: 

Lokální biocentrum č. 9 Dolecký rybník 

Rybník o rozloze 4 ha s bohatým břehovým porostem (jasan, vrba, olše, topol), nad zátopou 
vlhká louka s rákosem a náletem olše a vrby. Východně od rybníka smíšený lesík (BO, SM, 
MO, JA, BŘ, TO). 

Návrh opatření: Ponechat vodní plochu a okolní porosty (rákosiště) přirozenému vývoji, 
v lesíku omezit jehličnany, nahradit DU, HA, JA. 

Dolecký potok je lokální biokoridor.  

 
Krajinný ráz 

Krajinný ráz lokality určuje rozsáhlý stávající průmyslový komplex Kimberly-Clark, v němž 
bude realizován oznamovaný záměr. 

Vlastní zájmový prostor (nadmořská výška 264,2 m) se nachází na zanedbané zemědělské 
půdě na prakticky rovinném pozemku, na kraji průmyslové oblasti. 
Krajina má charakter roviny s výraznou terénní rýhou Doleckého potoka a enklávou 
Doleckého rybníka. 

Lokalita uvažovaného záměru se nachází na katastru obce Jaroměř. 

 

1.2 Zvláště chráněná území 
Zájmové území se nachází v pásmu hygienické ochrany 2. stupně, vnější, určeném pro 
ochranu zdrojů podzemních vod, využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou 
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z Východočeské křídy, stanoveném rozhodnutím Okresního úřadu v Náchodě, referátu 
životního prostředí a zemědělství pod č.j. Vod/5293/92-Z ze dne 23.2.1993 a v Chráněné 
oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Východočeská křída, vyhlášeném nařízením 
vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod.  

 

Ochranná pásma 
Všechna důležitá ochranná pásma v rozsahu staveniště i v dotyku s ním jsou v návrhu 
stavby zohledněna a nebrání v její realizaci. Následuje podrobnější popis těchto jednotlivých 
ochranných pásem. 

Ochranné pásmo vzniká podél 35 kV VN elektropřípojky výrobního areálu a kolem jeho 
trafostanic, a to o velikostí 7 m vždy od krajního vodiče, toto pásmo není dotčeno.  

Do ochranného pásma lesního pozemku p.p.č. 2291; katastrální území Jaroměř, ve 
vlastnictví ČR - Lesy České republiky, s.p.. Přemyslova 19, č.p. 1106, Nový Hradec Králové, 
Hradec Králové, (50 m) částečně zasahuje západní větev již realizované objízdné 
komunikace, nikoli však vlastní stavební objekt přístavby výrobní haly.  

Západně podél areálu pak dále prochází VTL plynovod DN 150 mm s ochranným pásmem 
10 m od osy potrubí, toto ochranné pásmo není dotčeno. Přímo přes areál probíhají areálové 
STL plynovodní vedení, vedení vodovodů SHZ, venkovní areálové rozvody silno i 
slaboproudé elektroinstalace a ostatní areálové rozvody. Tyto sítě jsou zakresleny do 
koordinační situace výstavby za účelem vykřížení jejich prostorové polohy s nově 
navrhovanou výstavbou, jak objektů, tak i venkovních instalací dle ČSN 73 6005 - Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. 
 

1.3   Přírodní parky 

Se v území dotčeném záměrem nenacházejí. 

1.4   Významné krajinné prvky 
S místní komunikací probíhající kolem západní hranice areálu souvisí území tvořené 
Doleckým rybníkem na Doleckém potoce a přilehlým rákosištěm a smíšeným lesíkem, do 
něhož nebude při výstavbě v žádném případě zasaženo. Rybník se svým okolím totiž vytváří 
lokální biocentrum, potok je charakterizován jako lokální biokoridor. Takto však již byly 
koncipovány i všechny předchozí fáze výstavby. 
 

1.5   Památné stromy 

Se v území dotčeném záměrem nenacházejí. 

1.6   Území historického, kulturního nebo archeologického charakteru 
Objekty kulturních památek se na staveništi nevyskytují. Archeologický průzkum byl již 
proveden v rámci předchozí etapy areálu, jeho závěry budou při výstavbě respektovány, 
případně budou provedeny doplňkové průzkumy. 
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1.7   Území hustě zalidněná 
Plocha záměru a jeho okolí nepatří k těmto územím. 
 

1.8   Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení  
Plocha záměru a jeho okolí nepatří k těmto územím. 

 

1.9   Staré ekologické zátěže 
Staré ekologické zátěže nejsou na ploše záměru známy a nepředpokládají se (původně orná 
půda). 
 

1.10  Extrémní poměry v dotčeném území 
Plocha záměru není umístěna v území s extrémními poměry. 
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2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, 
které budou pravděpodobně významně ovlivněny 

2.1 Ovzduší     
Klimatické charakteristiky 
Lokalita leží v nadmořské výšce 264 m n.m. 

Probíhá zde rozhraní mírně suchého a mírně vlhkého okrsku mírně teplé oblasti. Průměrná 
roční teplota 7 – 8 º C, průměrné roční srážky 650 mm, z toho ve vegetačním období (IV. – 
IX.) 420 mm, mimo něj 230 mm. 

 
Četnost větrů ze směru 

Směr větru S SV V JV J JZ Z SZ CALM 

četnost ze 
směru (%) 

4 12 11 13 7 11 15 12 15 

  
Kvalita ovzduší 
Na znečištění ovzduší se největší měrou podílejí místní velké zdroje – zejména teplárenské 
zdroje, technologie. 

Určitý podíl na znečištění má i dálkový přenos znečištění z elektrárny Opatovice a 
Chvaletice. Další podíl přináší doprava. 
Emise z lokálních zdrojů jsou malé, 2/3 města jsou plynofikované. 

Hodnocení míry znečištění ovzduší vychází z monitorování  koncentrací znečišťujících látek 
v přízemní vrstvě atmosféry v síti měřících stanic. Při hodnocení kvality ovzduší je zejména 
sledován vztah zjištěných imisních hodnot  k příslušným imisním limitům. Systematicky a 
dlouhodobě  jsou monitorovány koncentrace oxidu siřičitého, prašného  aerosolu, oxidů 
dusíku a benzenu jako základních indikátorů znečištění ovzduší. 
Dle ročenek ČHMÚ byly pozaďové koncentrace v prostoru Jaroměř v roce 2007 následující: 
NOX – roční průměr    24 - 30 µg.m-3 
NO2 – roční průměr    0 - 26 µg.m-3 

NO2 – 19. nejvyšší hodinová koncentrace údaje chybí 
PM10 – roční průměr    20 - 30 µg.m-3 

PM10 – 36. nejvyšší denní koncentrace 30 – 50 µg.m-3 
Benzen – roční průměr    2 – 3,5 µg.m-3 

 

Dle Posouzení imisní koncentrace škodlivin ve volném ovzduší (Kábrt M., 2009) bylo imisní 
pozadí lokality následující: 
PM10 – roční průměr    25 µg.m-3 

SO2 – roční průměr    6 µg.m-3 
NO2 – roční průměr    20 µg.m-3 

CO – roční průměr    500 µg.m-3 



 41 

 

2.2 Voda 
Podzemní vody 
Vrstva propustného štěrkopísku je na lokalitě akumulačním prostředím pro srážkovou vodu 
z rozlehlého infiltračního území (na západ od staveniště). Při poloze nad místní erozívní bází 
je současně i prostředím komunikačním – akumulovanou podzemní vodu gravitačně odvádí 
k erozivní bázi území. Větší část mocnosti vrstvy štěrkopísku  je zvodněna, volná hladina 
podzemní vody je v hloubce 3,4 – 4,5 m pod terénem. Pod štěrkopískem je nepropustný jíl 
eluviální zvětraliny, s vlastnostmi hydrogelogického izolátoru. Hlubší rozbor puklinové vody 
skalního podloží byl nesouvisle určen v hl. 10 – 11 m. 

 
Vodní toky 
Prostor lokality je odvodňován Doleckým potokem – plocha povodí 18,5 km2, specifický 
odtok 4,5 l/s.km2, průměrný průtok při ústí do Labe 83,2 l/s. 

Z hlediska ukazatelů znečištění je ve II. tř. znečištění (zemědělská výroba). 

 

2.3 Půda 
Půdní pokryv v řešeném území se vytvořil v závislosti na místních geologických a klima-
tických podmínkách. 

Povrchovou vrstvu geologického profilu tvoří sprašová hlína. Je 2,5 – 4 m mocná, má znaky 
zeminy přeplavené, je nevápnitá. Podle laboratorního určení má vlastnosti středně 
plastického jílu a není prosedavá. 

Na tomto substrátu se vyvinula typická hnědozem, černozemní, včetně slabě oglejených 
forem na sprašových hlínách, středně těžká, s těžší spodinou, vodní režim příznivý až vlhčí. 

 

2.4 Horninové prostředí 
Město Jaroměř se nachází v nadmořských výškách 250 – 280 m n.m. Terén je mírně zvlněný 
s plochými nivami řek. Výrazná terasa se vytvořila na levém břehu Metuje v blízkosti soutoku 
s Labem. Tato terénní dispozice byla využita pro vybudování pevnosti Josefov. 

Geologický podklad Jaroměře tvoří křídové usazeniny středního a spodního turonu, kvarterní 
pokryv tvoří aluviální náplavy – říční písky a štěrkopísky a povodňové hlíny, západně od 
města jsou spraše. 

Na vlastní lokalitě tvoří povrchovou vrstvu geologického profilu tvoří sprašová hlína. Je 2,5 – 
4 m mocná, má znaky zeminy zeminy přeplavené, je nevápnitá. Podle laboratorního určení 
má vlastnosti středně plastického jílu a není prosedavá. Hlavní vrstvu tvoří 6 – 7 m mocný 
štěrkopísek vyšší říční terasy. Je relativně stejnorodý, podíl písku a štěrku se přibližně 
vyrovnaný. 

Eluvium skalního podloží je omezeno na slabou vrstvu zvětralinového jílu, 0,5 – 1,5 m 
mocnou. Skalní podloží tvoří křídový slínovec ze stratigrafické úrovně středního turonu. Jeho 
povrch je prakticky rovný, v hloubce 9 – 10,5 m. 
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2.5 Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství 
V dosahu uvažované lokality nejsou zdroje využitelných surovin ani jiných přírodních 
bohatství. Nejsou zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob ložisek 
nerostných surovin nebo mimo tuto Bilanci. 

 

2.6 Fauna a flóra 
Během botanického průzkumu byly na lokalitě nalezeny pouze polní kultury různých plodin, 
v čase sledování z části sklizené a nechané ladem a z části oseté. Celkem bylo nalezeno 29 
taxonů vyšších rostlin.Vyskytující se rostliny jsou převážné ruderální druhy, polní plevele a 
některé patří mezi rostliny nepůvodní na našem území. Během průzkumu nebyly nalezeny 
žádné zvláště chráněné druhy rostlin. 

Seznam nalezených druhů: 

1 Achillea millefolium (okraje cest) 

2 Amaranthus cf. retroflexus 

3 Antriscus sylvestris (okraje cest) 

4 Arctium sp. 

5 Arrhenatherum elatius (okraje cest) 

6 Artemisia vulgaris 

7 Capsella burza-pastoris 

8 Cirsium arvense 

9 Cirsium vulgare 

10 Conyza (Erigeron) canadensis 

11 Crepis biennis (okraje cest) 

12 Elytrigia (Agropyron) repens 

13 Euphorbia helioscopia 

14 Fumaria sp. 

15 Galinsoga parviflora 

16 Galium aparine 

17 Geranium pusillum 

18 Chamomilla recutita 

19 Malva neglecta 

20 Matricaria (Tripleurospermum) maritima 

21 Rorippa sylvestris 
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22 Rumex obtusifolius 

23 Sonchus oleraceus 

24 Stellaria media agg. 

25 Taraxacum sec. Ruderalia (okraje cest) 

26 Thlaspi arvense 

27 Urtica dioica 

28 Urtica urens 

29 Veronica persica 

 

Z faunistického hlediska zájmová lokalita  patří do českého úseku provincie listnatých lesů, 
spadá do faunistického okresu Polabí.  

Lokalita se nachází na západním okraji města Jaroměř. Na severní a jižní straně jsou 
zemědělské pozemky, na východní straně jsou pozemky zahradnictví ohraničené výsadbou 
lísky obecné, na západní straně leží Dolecký rybník, který je od lokality oddělen pruhem lesa. 
Lokalitou je zemědělská plocha zarůstající ruderálními porosty, na ploše lokality není žádná 
vodní plocha a neroste na ní žádná keřová a stromová zeleň. Nadmořská výška lokality je 
264 m n.m. 

Během zoologického průzkumu nebyl zjištěn výskyt chráněného druhu podle vyhlášky č. 
395/92 Sb. k zákonu č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Vzhledem k velikosti a 
charakteru lokality je druhová diverzita vyskytujících se živočichů velmi nízká.  

Ze tříd obojživelníků (Amphibia) a plazů (Reptilia) nebyl zjištěn žádný druh.  

Z ptáků (Aves) se vyskytují běžné druhy otevřených ploch. 

Zjištěny byly následující druhy: 

Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 

Skřivan polní (Alauda arvensis)  

Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 

Strnad obecný (Emberiza citrinella) 

Vrabec polní (Passer montanus) 

Zvonek zelený (Carduelis chloris) 

Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 

Ze savců byl zjištěn: 

Krtek obecný (Talpa europaea) 

Hraboš polní (Microtus arvalis) 

Zajíc polní  (Lepus europaeus) 
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2.7 Ekosystémy 
Oznamovaný záměr svou polohou nezasahuje ani neovlivní žádný z prvků SES. 

Širším územím procházejí biokoridory regionální úrovně – jsou jimi Labe, Úpa a Stará 
Metuje. 

Lokální systém ekologické stability využívá všech přírodních podmínek (t.j. lesů, údolnic ap.) 
pro jeho návrh a možnou realizaci: Rekonstruuje přírodní stanoviště a propojuje je do 
funkčního systému. 

- Lokální biocentrum (LBC) - minimální plocha pro lesní společenstvo je 3,0 ha. Jde o přírodě 
blízké společenstvo se schopností autoregulace a vlastní existence. 

- Lokální biokoridor (LBK) - liniové společenstvo spojující biocentra, minimální šířka je 15 m, 
délka 2000 m. 

- Interakční prvek (IP) - liniové společenstvo doplňující biocentra a biokoridory, min. šířka je  

5 m. 

Vlastní lokální ÚSES se v hodnoceném území omezuje na: 

Lokální biocentrum č. 9 Dolecký rybník 

Rybník o rozloze 4 ha s bohatým břehovým porostem (jasan, vrba, olše, topol), nad zátopou 
vlhká louka s rákosem a náletem olše a vrby. Východně od rybníka smíšený lesík (BO, SM, 
MO, JA, BŘ, TO). 

Návrh opatření: Ponechat vodní plochu a okolní porosty (rákosiště) přirozenému vývoji, 
v lesíku omezit jehličnany, nahradit DU, HA, JA. 

Dolecký potok je lokální biokoridor.  

 

2.8 Krajina 
Krajinný ráz lokality určuje rozsáhlý stávající průmyslový komplex Kimberly-Clark, v jehož 
severní části bude realizován oznamovaný záměr. 

Vlastní zájmový prostor (nadmořská výška 264,2 m) se nachází na zanedbané zemědělské 
půdě na prakticky rovinném pozemku, na kraji průmyslové oblasti. 
Krajina má charakter roviny s výraznou terénní rýhou Doleckého potoka a enklávou 
Doleckého rybníka. 

Lokalita uvažovaného záměru se nachází na katastru obce Jaroměř. 

 

2.9   Obyvatelstvo 
Počet trvale žijících obyvatel sídelního útvaru Jaroměř je téměř 13 000.  

 

2.10  Kulturní památky 
V širokém okolí zájmové oblasti se nacházejí následující objekty zapsané ve státním 
seznamu nemovitých kulturních památek: 
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č.St.sezn. název místo 

5781 (10230) Městská knihovna ul.V.Probošta č.p. 180, Jaroměř 

5945 Areál železniční stanice ČD Nádražní ul., Jaroměř 

1649 Kaple sv. Anny Jaroměř – Cihelny 

1658 Kříž Jaroměř – Cihelny 

1663 Socha sv. Jana Nepomuckého Jaroměř – Cihelny 

4669 Vodárenská věž Jaroměř – Cihelny 

1646 Kostel sv. Jakuba Havlíčkova ul., Jaroměř – Jakubské př. 

5209 Památník „Hrob v dáli“ Vstupní část hřbitova, Jaroměř – 
Jakubské předměstí 

1660 Soubor hřbitovních plastik (7 ks) Jaroměř – Jakubské předměstí 

5895 (11062) Mírový muniční sklad č.1 č.p.221, Jaroměř - Jezbiny 

4665 Modlitebna č.p.424, Jaroměř – Pražské předměstí 

4663 Škola č.p. 352, Jaroměř – Pražské předměstí 

4664 Gymnázium Č.p.423, Jaroměř – Pražské předměstí 

1656 Muzeum Č.p.295, Jaroměř – Pražské předměstí 

4661 Poliklinika Č.p.191-193, Jaroměř – Pražské předm. 

4667 Vila Č.p.275, Jaroměř – Pražské předměstí 

4666 Budova Č.p.260, Jaroměř – Pražské předměstí 

4600 Vila Č.p.321, Jaroměř – Pražské předměstí 

1654 Boží muka Jaroměř – Pražské předměstí 

1655 Busta B. Němcové Jaroměř – Pražské předměstí 

1653 Kříž Jaroměř - Zavadilka 

 
V prostoru uvažovaného záměru se nacházejí archeologické nálezy z doby starověku. 

 
3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území     
z hlediska jeho únosného zatížení 
Kvalita životního prostředí v lokalitě je poměrně dobrá, v rámci ČR lehce nadprůměrná. 
K velmi významnému zlepšení dojde po realizaci příslušného úseku dálnice D11 (rychlostní 
silnice R11) od Hradce Králové na Trutnov a přeložky silnice 1. tř. č. I/33 ve směru Náchod. 
Tím dojde k prakticky úplnému vymístění tranzitní dopravy z města a významnému snížení 
hluku a emisí z dopravy. 
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D. Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na 
obyvatelstvo a životní prostředí 
 

1. Charakteristika předpokládaných  vlivů záměru na obyvatelstvo a životní 
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

 

1.1 Vlivy na obyvatelstvo 
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky 
Negativní vliv průmyslových staveb se může potenciálně projevit zejména: 

- znečištěním ovzduší 

- hlukem 

- znečištěním vody a půdy 

 

Vliv znečištění ovzduší na lidské zdraví 

Uvažovaný záměr bude produkovat především škodliviny vzniklé z technologie. Mezi 
nejvýznamnější zde patří polétavý prach – zejména PM10 a organické látky zastoupené 
jednak prakticky neškodnými polymery (konkrétní látky nejsou klasifikovány jako nebezpečné 
ve smyslu z. č. 157/98 Sb. v platném znění), jednak těkavými organickými látkami (VOC) 
s různou mírou nebezpečnosti, kterých se bude ovšem emitovat minimální množství.  

 

Stručný popis některých charakteristických emisí a jejich vliv na lidské zdraví: 

Polétavý prach –PM10  

Polétavý prach, tedy částice o průměru do velikosti 10-5 m (= 10 mikronů), je typickým 
příkladem směsi látek, která bez chemické specifikace o své nebezpečnosti příliš neřekne. 
Částice PM10 jsou totiž tvořeny komplexní směsí mnoha různých druhů látek včetně sazí 
(uhlíku), částic síranů, kovů a anorganických solí jako je mořská sůl. Velikost a tvar částic se 
mění. 

Částečky sazí se uvolňují do ovzduší při spalovacích procesech jako je spalování uhlí, 
provoz silničních vozidel, spalování odpadů a jiné průmyslové procesy. Částečky síranů 
vznikají při spalování paliv s obsahem síry, buď přímo nebo při následných chemických 
reakcích oxidu siřičitého s ostatními látkami obsaženými v ovzduší. Jiné typy prachových 
látek se tvoří při výstavbě nebo při těžbě kamenů a při přírodních jevech jako jsou lesní 
požáry, vulkanické aktivity nebo písečné bouře. 

Nadměrné působení prachových částic může poškozovat dýchací ústrojí. Skutečná 
nebezpečnost polétavého prachu se odvozuje z jeho chemického složení, protože na povrch 
prachových částic se váže řada nebezpečných látek. Jedná se například o těžké kovy a 
organické látky, které se pak snadněji dostávají do našeho dýchacího ústrojí.  
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Z posledně jmenovaného hlediska je nebezpečnější polétavý prach PM2,5, tedy s velikostí 
částic do 2,5 mikrometrů v průměru, kterým naše dýchací ústrojí nestaví do cesty žádné 
zábrany a filtry. I pro jeho nebezpečnost platí, že se odvozuje od jeho chemického složení. V 
posledních letech se řada výzkumů soustředila na sledování chemického složení prachu ve 
vnitřních prostorách - v bytech a kancelářích. Přítomnost nebezpečných chemických látek v 
prachu ve vnitřních prostorách budov by měla pomoci redukovat nová chemická politika 
Evropské unie, tedy nařízení zkráceně nazývané REACH. 

Obecný emisní limit pro PM10 není stanoven.  

Zdroje znečišťování musí být zřizovány a provozovány tak, aby při hmotnostním toku tuhých 
znečišťujících látek 2,5 kg/h a menším, hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek v 
odpadním plynu nepřekročila hodnotu 200 mg/m3. Při hmotnostním toku tuhých 
znečišťujících látek vyšším než 2,5 kg/h nesmí hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících 
látek v odpadním plynu překročit hodnotu 150 mg/m3. 

24 hodinový imisní limit pro suspendované částice frakce PM10 je 50 μg/m3. Tato hodnota 
nesmí být překročena více než 35krát/rok. Roční limit je 40 μg/m3 (podle Nařízení vlády č. 
350/2002 Sb.). Novela 429/2005 Sb. zrušila ustanovení o druhé etapě imisního limitu pro 
suspendované částice frakce PM10. 
 
Těkavé organické látky - VOC 

Nemethanové těkavé organické látky - NMVOC 

Jedná se o poměrně široce definovanou skupinu těkavých organických látek (s výjimkou 
methanu). Jejich společnou vlastností, že se snadno vypařují (jsou těkavé) již při pokojové 
teplotě a většina z nich nemá zápach ani chuť. Látky NMVOC tvoří obecně následující 
chemické skupiny: alkoholy, aldehydy, alkany, aromáty, ketony a halogenované deriváty 
těchto látek. Skupina byla definována ve vazbě na Protokol o těkavých organických látkách 
(VOC) k Mezinárodní úmluvě o znečištění ovzduší přesahujícím státní hranice (LRTAP). 

Mezi nejvýznamnější zástupce VOC patří: benzen, dichlormethan, ethylbenzen, 
formaldehyd, tetrachlorethylen (perchlor), toluen, trichlorethylen, trichlormethan (chloroform), 
xyleny. 

Uvolňují se při spalování fosilních paliv, zvláště při spalování pohonných hmot v silniční 
dopravě. NMVOC jsou často přítomny v rozpouštědlech, například v barvách a v 
aerosolových sprejích. Chemické čištění textilu a výroba alkoholických nápojů jsou méně 
významné zdroje úniků. Stromy a jiné rostliny produkují tyto látky přirozenou cestou. Vůně, 
spojovaná s jehličnatými lesy, má svůj původ v uvolňování přírodních NMVOC z jehličí a z 
pryskyřice. 

Nadměrné působení některých chemických látek v této obsáhlé skupině působí na zdraví v 
závislosti na konkrétní látce. Některé jsou hodnocené jako rakovinotvorné pro lidi (např. 
formaldehyd) anebo potenciálně rakovinotvorné pro lidi (např. dichlormethan). Většina látek z 
této skupiny se podílí na tvorbě přízemního ozónu, který má škodlivé účinky na lidské zdraví. 
Pro svoji širokou definici je těžké upřesnit informace o těchto látkách. 

Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší obsahuje řadu upřesnění a pravidel pro sledování a 
omezování těkavých organických látek. Další upřesnění ohledně emisních limitů pro těkavé 
organické látky (VOC) obsahuje Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 354/2002 Sb.  
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Vliv hluku  
Z hlediska posouzení problematiky hlukového zatížení byl navrhovaný záměr vyhodnocen 
počítačovým programem HLUK+ Pásma. Výsledky tohoto hodnocení jsou uvedeny 
v samostatné hlukové studii (Ing. Milan Kábrt, Enviconsult, 10/2009- viz samostatná příloha).  

Hodnocení hlukové zátěže bylo provedeno proto, že hluk není o nic méně nebezpečný než 
znečišťování ovzduší, vody nebo půdy. Lze definovat specifické i nespecifické důsledky 
dopravního 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 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 

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  %. 

 
 
Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby 

Ekonomické důsledky 

Výstavbou uvažovaného záměru dojde k vytvoření cca 60 pracovních míst. 

15 osob ve výrobě 

45 osob v kancelářích 

 
Narušení faktorů pohody 
Hlavním důvodem pro narušení faktorů pohody může být především staveništní doprava a 
některé hlučné stavební práce během výstavby.  

Plášť a technologie pro noc jsou navrženy tak, aby jejich imisní hodnoty v chráněných 
prostorech bytových staveb byly okolo 25 dB, tedy aby jejich přírůstky ke stávající hlukové 
situaci byly prakticky nulové. Proto byla zvolena těžká stavba a řádně zatlumená 
technologie! 

Pro etapu výstavby proto doporučujeme respektovat následující opatření: 



 49 

Při výstavbě budou respektovány požadavky nařízení vlády č. 502/2000, tj. 
zejména omezení hlučných prací na dobu od 7 do 21 hod a respektování 
hlukových limitů pro stavební práce dle uvedeného nařízení. 
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1.2 Vlivy na ovzduší a klima 
Vlivy na ovzduší byly posouzeny na základě modelového Posouzení imisní koncentrace 
škodlivin ve volném ovzduší (Kábrt M., 2009), které bylo zpracováno metodikou Symos 97, 
která patří mezi závazné metody v resortu životního prostředí a zdraví. 

Byly vypočteny modelové cílové příspěvky koncentrací škodlivin v referenčních bodech (RB) 
ve čtvercové síti a v dalších RB mimo síť, které představují zatížení ovzduší u nejbližší 
obytné zástavby. Přehled těchto bodů přináší následující zobrazení: 
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Imisní koncentrace PM10 
V návaznosti na imisní limit byl prověřen průměrný 24 hodinový a roční příspěvek 
koncentrací. 
Max. příspěvek k 24 hod. koncentraci PM10 bude dosažen v RB10– 27,32 µg/m3. 
Max. příspěvek k roční koncentraci PM10 bude dosažen v RB1– 0,548 µg/m3. 

Vzhledem k tomu, že dosud byla zpracováno pouze modelové Posouzení imisní koncentrace 
škodlivin ve volném ovzduší (Kábrt M., 2009), které nezohledňuje reálné zdroje, nelze činit 
jednoznačné závěry. Proto doporučujeme následující podmínku: 
Zpracovat podrobnou rozptylovou studii se zohledněním reálných zdrojů znečištění 
ovzduší. V případě signalizace překročení limitu pro 24 hod. koncentraci PM10, 
realizovat taková technologická opatření, která zajistí bezpečné plnění tohoto limitu. 
 
 
Imisní koncentrace polymerů 
Emitované polymery jsou prakticky neškodné (konkrétní látky nejsou klasifikovány jako 
nebezpečné ve smyslu zák. č. 157/98 Sb., v platném znění). Pro úplnost je uveden 
maximální příspěvek k roční koncentraci, který bude dosažen v RB1. 
 
Max. příspěvek k roční koncentraci polymerů v RB1 
Látka CAS µg/m3 
Etylenvinylacetát - kopolymer 24937-78-8 0,031 

Etén-1-oktén - kopolymer 26221-73-8 0,283 
Polypropylen - homopolymer 9003-07-0 0,767 
Polymery - celkem 1,081 
 
 
Imisní koncentrace VOC 
Pro těkavé organické látky (VOC) platí obecný emisní limit 50 mg/m3 pro celkovou 
hmotnostní koncentraci těchto látek (vyhláška č. 356/2002 Sb.) 

Vzhledem k tomu, že působení látek zahrnutých do VOC je zcela rozdílné, byly všechny 
emitované látky testovány samostatně. Bylo zjištěno, že max. příspěvek k roční koncentraci 
VOC bude dosažen v RB1. 
Max. příspěvek k roční koncentraci VOC bude dosažen v RB1 
Látka  CAS Příspěvek 

k roční 
koncentraci 
- C 

US EPA - Risk Based 
Concentrations Tables- 
ResAir-APRIL2009 - RBC 
  

 RBC/C  Vyhl. 178/2001 Sb. - 
část A - Přípustné 
expoziční limity (PEL) a 
nejvyšší přípustné 
koncentrace (NPK-P) 
chemických látek v 
ovzduší pracovišť 

      Carcinogenic 
Target Risk 
(TR) = 1E-06 

Noncancer 
Hazard 
Index (HI) 
= 1 

 PEL NPK-P 

   µg/m3 µg/m3 µg/m3  µg/m3 µg/m3 
1,2 Dichloroethan 107-06-2 4,91E-06 9,4E-02 2,5E+03 19 141 10 20 
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2-Butanon 78-93-3 2,31E-03   5,2E+03 2 249 240 600 900 

Acetophenone 98-86-2 4,22E-04           

Benzen 71-43-2 5,32E-04 3,1E-01 3,1E+01 583 3 10 

Di-(2-ethylhexyl) ftalát 117-81-7 1,83E-03 1,0E+00   546 5 10 

Brommethan 74-83-9 1,06E-04   5,2E+00 48 914 20 40 

Sirouhlík 75-15-0 1,25E-04   7,3E+02 5 860 375 10 20 

Chlorbenzen 108-90-7 3,06E-06   5,2E+01 16 999 359 40 90 

Chlormethan 74-87-3 2,03E-04   9,4E+01 461 934 100 200 

Dibutylftalát 84-74-2 7,16E-04       5 10 

Ethlylbenzen 100-41-4 7,55E-05 9,7E-01 1,0E+03 12 841 200 500 

n-Hexan 110-54-3 1,83E-03   7,3E+02 399 644 100 400 

Dichlormethan 75-09-2 2,20E-02 5,2E+00 1,1E+03 236 200 500 

Napthalen 91-20-3 2,61E-04 7,2E-02 3,1E+00 276 50 100 

Fenol 108-95-2 2,16E-04   2,1E+02 973 166 7,5 15 

Styren 100-42-5 1,04E-04   1,0E+03 9 580 519 100 400 

terc-Butyl-methylether 1634-04-4 3,89E-04 9,4E+00 3,1E+03 24 134 100 200 

Toluen 108-88-3 1,28E-03   5,2E+03 4 067 892 200 500 

Xyleny 1330-20-7 4,99E-04   1,0E+02 200 522 200 400 

 

Z emitovaných VOC má imisní limit stanoven pouze benzen a to 5 µg/m3. Max. imisní 
koncentrace se předpokládá 5,32.10-4, tj. 0,000532 µg/m3.  

U ostatních VOC bylo porovnání provedeno s limitními koncentracemi pro obytné zóny dle 
US EPA založenými na zdravotním riziku. U látek s bezprahovým (karcinogenním) 
působením je uvedena hodnota pro riziko 1 : 1 000 000, u látek s pouze prahovým 
působením pak pro prahovou hodnotu. Pro ilustraci jsou pak uvedeny hodnoty národní 
vyhlášky s limity pro pracovní prostředí. 

Šestý sloupec tabulky (RBC/C) udává kolikrát je nejvyšší očekávaný příspěvek koncentrace 
konkrétní látky menší než uvedené limitní hodnoty. Nejvýznamnější je zde Dichlormethan, 
jehož koncentrace bude 236 x menší než uvedený limit. Naopak nejméně významný je 
Chorbenzen, jehož koncentrace bude 16 999 359 x menší než uvedený limit. 

Na základě výše uvedené analýzy je celkově možno konstatovat, že vlivy VOC na ovzduší 
budou malé až nepatrné. 
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1.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické 
charakteristiky 

Pro podrobné objasnění problematiky vlivů hluku byla zpracována hluková studie (Ing.Milan 
Kábrt – Enviconsult, 10/2009) s následujícím závěrem: 

Při porovnání vypočtených výsledků s hyg. limity hluku je patrné, že kritický kontrolní bod 1 
má rezervu 11,6 dB v noci, ostatní ještě více. Z toho plyne závěr, že posuzované zařízení 
plní hygienické limity hluku u nejbližší chráněné obytné zástavby. 

 

Vypočtená hluková situace od posuzovaného zařízení, technologie 

Provoz technologie v noci, pouze stavba 

Protože se hluk technologie zpřesňuje, vychází se při doporučení útlumu pláště  z původně 
zadané hladiny akustického tlaku v interiéru haly 100 dB. Podle současných poznatků vede 
zpřesňování podkladů z USA spíš ke snižování těchto hodnot. 

Plášť a technologie pro noc jsou navrženy tak, aby jejich imisní hodnoty v chráněných 
prostorech bytových staveb byly okolo 25 dB, tedy aby jejich přírůstky ke stávající hlukové 
situaci byly prakticky nulové. Proto byla zvolena těžká stavba a řádně zatlumená 
technologie! 

 

Průmyslový hluk: Vypočtené hodnoty, pro nejhlučnější hodinu v noci, jsou LpAeq,1h, noc: 

  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C ) 

 

                                      LAeq (dB)                 

  Č.  výška     Souřadnice    doprava průmysl celkem  předch.  měření  

  1     2.0   1071.1;  634.3            24.6    24.6            

  1     5.0   1071.1;  634.3            24.9    24.9            

  2     3.0    921.0; 1031.3            21.0    21.0            

  3     3.0    721.7;  912.4            19.6    19.6            

  4     3.0    651.4;  932.9            20.0    20.0            

  5     3.0    654.9;  976.4            20.0    20.0            

  6     3.0    490.2;  278.9            21.0    21.0            
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Situace lokality s referenčními body: 

 

 

 

Minimální požadované hodnoty útlumu D pláště nové haly: 

Tyto hodnoty jsou limitovány maximální vypočtenou hladinou 2 m od pláště v exteriéru , tak 
aby se v noci nezměnila stávající situace u okolní obytné zástavby. 

2 metry před stěnami nesmí být v log. průměru více než LpA= 38 dB 

2 metry nad střechou nesmí být v log. průměru více než LpA= 44 dB  

Potřebný útlum pláště je pak dán rozdílem vnitřního hluku a těchto hodnot.  

Například pro stěny D= 100-38= 62 dB, pokud další upřesnění podkladů nestanoví jinak. 

 

Provoz technologie v noci, stavba a VZT a chlazení ( tj. ostatní venkovní zdroje hluku) 

Průmyslový hluk: Vypočtené hodnoty, pro nejhlučnější hodinu v noci, jsou LpAeq,1h, noc: 

  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C ) 

 

                                      LAeq (dB)                 

  Č.  výška     Souřadnice    doprava průmysl celkem  předch.  měření  

  1     2.0   1071.1;  634.3            28.4    28.4            
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  1     5.0   1071.1;  634.3            28.2    28.2            

  2     3.0    921.0; 1031.3            24.1    24.1            

  3     3.0    721.7;  912.4            22.1    22.1            

  4     3.0    651.4;  932.9            21.3    21.3            

  5     3.0    654.9;  976.4            22.0    22.0            

  6     3.0    490.2;  278.9            22.0    22.0            

 

Limity hladin akustických výkonů venkovních průmyslových zdrojů hluku: 

Technologické výduchy 5x  LwA= 65 dB (re 10-12W) 

Sání a výfuky klimatizace HVAC 4x  LwA= 65 dB (re 10-12W) 

Sání a výfuky větrání kompresorovny 2x  LwA= 65 dB (re 10-12W) 

Chladiče klimatizace 2x  LwA= 70 dB (re 10-12W) 

Technologické chladiče 4x  LwA= 70 dB (re 10-12W) 

Chladící věž kompresorovny LwA= 72 dB (re 10-12W) 

 

Provoz technologie a VZD ve dne 

Počítá se noční provoz technologie a vnitrozávodová doprava 4 kamiony/8hodin a stáčení 
granulátu v uzavřeném objektu: 

 

Průmyslový hluk: Vypočtené hodnoty, pro nejhlučnějších osm hodin ve dne, jsou LpAeq,8h, den: 

  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N ) 

 

                                      LAeq (dB)                 

  Č.  výška     Souřadnice    doprava průmysl celkem  předch.  měření  

  1     2.0   1071.1;  634.3    27.0    34.0    34.8            

  1     5.0   1071.1;  634.3    27.0    34.0    34.8            

  2     3.0    921.0; 1031.3    23.0    30.7    31.4            

  3     3.0    721.7;  912.4    22.1    31.5    32.0            

  4     3.0    651.4;  932.9    24.4    30.4    31.4            

  5     3.0    654.9;  976.4    24.0    31.2    31.9            

  6     3.0    490.2;  278.9    29.3    30.5    32.9            

 

Při plnění je uvažováno použití dmychadla závodu, aby se omezil hluk motoru kamionu. 



 56 

Části sil nad střechou se zabalí 15 cm Orsil 65 kg/m3 (aku) + 1 mm pozink. plechem. Hlavně 
se jedná o potrubní systémy, které jsou při transportu nejhlučnější. Je nutno počítat, aby 
výstupní potrubí ze sil se vrátilo nejkratší cestou pod střechu a pokračovalo tudy ke strojům, 
protože bude v provozu i v noci. Podle zkušenosti se šustění dopravovaného materiálu nese 
v noci dost daleko. 

Vykreslení izofon v přílohách je provedeno ve standardní výšce 3 metry nad povrchem 
terénu. 

 

Hygienický limit hluku je pro příslušné podmínky (stanovený podle 2,3) : 

Průmyslový hluk: 

LpAeq,8h, den = 50 dB 

 LpAeq,1h, noc = 40 dB 

 

 

 

Protihluková opatření posuzovaného zařízení, technologie 

Protihluková opatření jsou popsána u jednotlivých bodů v předchozí kapitole. 

Je důležité zvolit plášť budovy s dostatečným útlumem podle návodu u bodu Příloha 1 tak, 
aby nový objekt měl u severní a západní zástavby do 25 dB. K panu Topinkovi si lze dovolit 
o něco více, neprojevují se zde ostatní zdroje KCC- stínění skladem. 

Vzduchotechniku je v dalším stupni nutno zatlumit podle požadavků v části Příloha 2, kde 
jsou stanoveny limity pro projekt. Obecně lze říct, že VZT je třeba tlumit na hladinu ak. 
výkonu 65 dB, aby vyšší hodnoty 70 dB zůstaly pro chillery, kde to je složité. 

U chillerů doporučuji zvážit variantu umístění na střeše na JZ rohu nové haly, nebo lépe, 
převést na chlazení vodou pomocí chladící věže Baltimore s tlumiči hluku. Toto řešení je na 
závodě úspěšně aplikováno pro centrální kompresorovnu. Obecně platí, že chladiče s ak. 
výkonem okolo 70 dB jsou extrémně drahé a řešení s věží je akusticky i technicky vhodnější. 
Pak by se udělal centrální rozvod chladné vody pro klimatizaci, technologii a kompresorovnu. 
Problémové venkovní chillery by odpadly. Je to námět pro další projektování. 

 

Předpokládané nejistoty výsledku 

Nejistota vlastního predikčního modelu podle autora metodiky RNDr. Liberka  

Um=1,4-1,6 dB 
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1.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Vliv na povrchové vody 

Areál je napojen stávající vyhovující přípojkou do blízké vodoteče. Dešťové vody ze střechy 
nové haly budou zaústěny přímo do dešťové kanalizace. Dešťové vody ze zpevněných 
pojezdných i odstavných ploch budou do dešťové kanalizace zaústěny přes odlučovače 
ropných látek třídy I, tj do 5 mg NEL/l. 

Areál je napojen stávající vyhovující přípojkou na jednotnou veřejnou kanalizaci zakončenou 
městskou ČOV. Splaškové odpadní vody budou pouze ze sociálního zázemí v nové výrobní 
hale.  

Zdrojem technologických odpadních vod bude zneutralizovaný alkalický čistič Turco. 
Alkalický čistič, který obsahuje cca 25% hydroxidu sodného – NaOH - bude používán jako 
odstraňovač polymeru v „ultrazvukové“ nádrži (objem 1,5 m3). Tento čistič bude 
neutralizován neutralizačním prostředkem Keystone, který obsahuje 36% kyseliny sírové - 
H2SO4 na pH 7.0. Výsledná odpadní voda s obsahem síranu sodného (prakticky neškodný – 
použití v potravinářství) bude vypouštěna do veřejné kanalizace dle požadavků správce 
kanalizace a ČOV. 
 

Vliv na charakter odvodnění oblasti 

V řešeném území se uplatňují různé antropogenní vlivy na charakter odvodnění oblasti. 
Jedná se o rozsáhlé zpevněné plochy, meliorační zařízení, sníženou lesnatost území, 
protierozní zatravnění, obnova mezí a remízků apod.  

Realizací uvažovaného záměru dojde k omezení vstupu srážek do horninového prostředí a 
k rychlejšímu odtoku dešťových vod do vodoteče. 

 

Změna hydrologických charakteristik  

Hladiny podzemních vod 

Na základě závěrů geologického průzkumu je dotace podzemních vod infiltrací srážkových 
vod prostředím málo propustných spraší velmi nízká a znemožnění této infiltrace v prostoru 
vlastního záměru nebude mít významný vliv. 

V souvislosti s výstavbou záměru se nepočítá s výstavbou studny nebo vodohospodářsky 
využívaného vrtu, veškeré potřeby vody budou kryty z městského vodovodu, takže 
z podzemních vod nebudou žádné vody čerpány. 

 

Průtoky 
Množství dešťových vod z řešené oblasti: 

dle ČSN 75 6101 

n = 0,5 (dvouletý déšť) 

q = 150 l/s/ha 
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Qd = 0,015 * 12000 * 0,9 = 162 l/s 

 
Vliv na podzemní vody 
Na základě dosavadní prozkoumanosti území nehrozí z uvažovaného provozu znečištění 
podzemních vod při běžném zajištění objektů. 

Při hodnocení hydrogeologické situace nejsou na předmětné lokalitě problémy s nutností 
zvláštního řešení. 
Navržená opatření: 

Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v 
dokonalém technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska 
možných  úkapů ropných látek. Při parkování budou mechanismy vybaveny 
úkapovou miskou. 

Pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření  pro případ havarijního 
úniku látek škodlivých vodám  podle zák. č. 138/73 Sb., o vodách, s jehož 
obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude 
nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu. 

Před uvedením stavby do zkušebního provozu bude  vypracován a předložen ke 
schválení aktualizovaný Plán opatření pro  případ havárie a zhoršení jakosti 
vod, požární a provozní řád. 

Všechny prostory, ve kterých bude nakládáno s látkami nebezpečnými vodám 
budou zabezpečeny tak, aby nedošlo k úniku těchto látek mimo tyto prostory 
(nepropustné podlahy, záchytné nebo havarijní jímky, odlučovače ropných 
látek). 

Vypouštění splaškových a technologických odpadních vod bude projednáno se 
správcem kanalizace a ČOV. 

Vypouštění dešťových vod bude projednáno se správcem toku. 

 
 

1.5 Vlivy na půdu 
Zábor půdy 
Realizace záměru vyžaduje trvalý zábor 11 476 m2  ploch. Z toho je většina ZPF – orná 
půda p.p.č.  2407/18, 2407/19 a trvalý travní porost p.p.č. 2290/16 a2290/31 - kód BPEJ 
31100 a 30810. Další zabírané plochy mezi ostatní plochy p.p.č. 2407/1 – jiná plocha a 
zastavěná plocha a nádvoří st.p.č. 2407/10. Zábor PUPFL záměr nevyžaduje.  

ZPF patří do II. a III. třídy ochrany, dle územního plánu se jedná o plochy s funkčním 
využitím ploch pro podnikání a výrobu.  Fyzicky se jedná o plochy oploceného areálu 
oznamovatele. 
 
K tomuto bodu navrhujeme následující opatření: 

Citlivě stanovit místa přechodných deponií půdy,  výkopových materiálů 
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respektive materiálů z demolic; preferovat systém bez meziskládek; deponie 
skrývkových materiálů, které nebudou bezprostředně využity do 6-ti týdnů od 
vlastní skrývky budou osety travinami, aby nedošlo k zaplevelení pozemků. 

Odkryté plochy musí být rekultivovány co nejrychleji, aby nedocházelo ke 
zbytečným erozním projevům  a související prašnosti a splachům horninových 
materiálů do vodotečí. 

 
Lesní půdy 

Realizace oznamovaného záměru nezabírá lesní pozemky. 
 
Znečištění půdy 
Za předpokladu dodržení všech platných norem a opatření tohoto oznámení nemůže 
docházet ke znečištění půdy. S nebezpečnými látkami se prakticky zacházet nebude, 
k depozici škodlivin z emisí do ovzduší nebude docházet díky charakteru emisí. 
    

1.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Výstavba uvažovaného záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin, ani dobývací 
prostor. K minimálnímu ovlivnění horninového prostředí  dojde při zemních pracích jako jsou 
zakládací práce. 

 

1.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
Během botanického a zoologického průzkumu nebyl zjištěn žádný chráněný druh dle 
vyhlášky č. 395/92 Sb. Zjištěné druhy rostlin a živočichů patří mezi běžné a v blízkém okolí 
lokality hojně se vyskytující.  Realizací a provozem výrobního objektu nebudou zjištěné 
druhy ohroženy. Vzhledem k velikosti a umístění lokality nebude narušena migrační 
prostupnost pro živočichy.  

Ohroženo nebude žádné chráněné území a památný strom. 

 
Vlivy na ekosystémy 
Vliv na lokální biokoridor podél Doleckého potoka a na lokální biocentrum Dolecký rybník 
budou nulové.  
K přímým vlivům – zástavbou nebo provozem dopravy nedojde.  

Nepřímé vlivy prostřednictvím znečištění ovzduší budou nepatrné, prostřednictvím vody 
(zvýšení průtoků) malé. 
 

1.8 Vlivy na krajinu 
Z hlediska vlivu na krajinný ráz lze konstatovat následující: 

1.  poloha významných krajinných prvků a zvláště chráněných území nekoliduje s polohou 
posuzovaného záměru, ani kontaktně, maloplošná chráněná území jsou dostatečně 
vzdálena. V kontextu pohledových aspektů se poloha nejbližších zvláště chráněných 
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území v určujících pohledových osách od posuzovaného objektu (i přes něj) neprojevuje, 
nemůže být tedy ovlivněna oslabením jejich estetického působení jako součásti vizuálně 
vnímatelného krajinného prostoru. Tuto součást hodnocení není tedy nutno uvažovat. 

2.  kulturní dominanty krajiny nejsou záměrem vůbec ovlivněny, pohledově se v určujícím 
vizuálně vnímatelném krajinném prostoru totiž neprojevují. Tuto součást hodnocení tedy 
rovněž není nutno uvažovat.  

3.  harmonické měřítko v krajině - posuzovaný objekt měřítkem není v rozporu s měřítkem 
stávajících objektů závodu Kimberly-Clark a jeho provozního zázemí, poněvadž již 
vystavěný objekt představuje objekt velkého měřítka v krajině a zásadním způsobem již 
krajinný ráz ovlivnil, ve spojení s dalšími existujícími a vznikajícími areály.  V rámci 
krajinného rázu území, ohraničeném dalšími areály od jihu a východu, s průnikem areálu 
menšího měřítka severně podél místní komunikace od Dolecké ulice severně v souběhu 
s východním okrajem lesa, neznamená posuzovaný záměr vytvoření dominanty odlišné 
měřítkem či vztahy v krajině. Je nutno konstatovat, že určujícími prvky krajinného rázu 
silně urbanizovaného území jsou právě již existující objekty  většího a velkého  měřítka.  

4. harmonické vztahy v krajině - vazba na to, zda je v území vytvářena nová  

charakteristika území. Jde o zástavbu v zastavěném území a v přímé návaznosti na 
současně zastavěné území v enklávě mezi dalšími areály, zástavba je realizována na 
určující negativní antropogenně podmíněné krajinné složce - málo bohatém ruderálu, 
nezasahuje však žádnou určující ani doplňkovou pozitivní složku (liniové a skupinové 
porosty dřevin, vodní toky, rybníky, lesy atp.). Jde tedy o plošně patrnou změnu určující 
negativní krajinné složky, ale nikoli  významným způsobem. 

V daném kontextu pokládá zpracovatel oznámení za důležité shrnout především  následující 
aspekty, které je nutno pokládat za podstatné při řešení problematiky ochrany krajinného 
rázu: 

5.  Vznik nové charakteristiky území - vznikne zahuštění stávajícího  areálu, ale v přímé 
návaznosti na stávající zástavbu závodu. 

6.  Narušení poměru krajinných složek – v podstatě nedojde, protože negativní krajinná 
složka vnitroareálová plocha je ve výše uvedeném rozsahu nahrazena doplněním 
stávajícího skladového objektu závodu. Areál je vnitřně členěn na přímo zastavěné plochy 
(objekty, parkoviště, komunikace) a další, nezpevněné plochy (trávníky).  Vzniknou tak 
další negativní složky,  s ohledem na měřítko však již jen doplňkového charakteru. 

7.  Narušení vizuálních vjemů - Z hlediska významnosti jde s ohledem na provedenou 
zástavbu o málo významný vliv, poněvadž nedochází k výstavbě objektu, který by byl  
měřítkem v rozporu se stávajícími objekty. Nedochází k výstavbě výškové dominanty, 
která by mohla ovlivnit panorama města od západu. V celkovém kontextu jde o mírně 
nepříznivé parametry ovlivnění krajinného rázu způsobem, který je v zájmovém území 
výrazně již zastoupen a rozhodující změna  krajinného rázu tak již byla realizována. 

8.  V kontextu dálkových pohledů se posuzovaná lokalita neprojeví, poněvadž bude splývat 
jako další objekt s areálem. 

Na základě výše uvedeného rozboru lze konstatovat, že změny krajinného rázu je možno 
pokládat pouze za málo nepříznivé a málo významné. 
Vlivy na krajinu ilustruje následující fotodokumentace: 
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Blízký pohled na areál od jihozápadu – uvažovaný záměr se neprojeví 
 

 
Blízký pohled na areál od jihozápadu – uvažovaný záměr se neprojeví 
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Blízký pohled na areál z polní cesty od severovýchodu – stávající stav 
 

 
Blízký pohled na areál z polní cesty od severovýchodu – schematický zákres nového stavu 
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Blízký pohled na areál z polní cesty od severozápadu – stávající stav 
 

 
Blízký pohled na areál z polní cesty od severozápadu - schematický zákres nového stavu 
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Vzdálený pohled na areál z polní cesty od severovýchodu – stávající stav 
 

 
Vzdálený pohled na areál z polní cesty od severovýchodu - schematický zákres nového 
stavu 
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K tomuto bodu navrhujeme následující opatření: 

V dalším stupni projektové dokumentace, nejdéle  pro stavební povolení,  
předložit komplexní projekt sadových úprav areálu, který bude vycházet 
zejména z následujících zásad: 

        a) pro výsadbu použít druhově odpovídající skladbu listnatých dřevin 
b) zajištění zásad péče o vysázené dřeviny po dobu minimálně 5ti let od 
výsadby 

 
 

1.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Realizace uvažovaného záměru nebude mít žádný vliv na hmotný majetek. Stavba je 
situována na území s archeologickými nálezy – registrována je zde sídelní aktivita hlásící se 
k do pravěku, středověku i novověku. 

Opatření: 

Při další přípravě stavby postupovat dle zák. č. 20/1987 Sb. a podmínek Muzea 
Východních Čech v Hradci Králové. 
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2. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí  z hlediska 
jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů  

V rámci výstavby a provozu uvažovaného záměru se nadlimitní vlivy neprojeví. 
Nejvýznamnější podlimitní vlivy se očekávají v oblasti vlivů na půdu. 
Za málo až středně (v ukazateli imise PM10) významné lze považovat vlivy na ovzduší.  

Jako podlimitní a málo významné lze hodnotit vlivy hluku, které se mohou projevit 
v nejbližším okolí záměru a vlivy na krajinu. 
Ostatní vlivy budou nevýznamné až nulové. 

Celkově lze konstatovat, že vlivy z uvažovaného záměru budou malé jak velikostí tak 
rozsahem. 
Možné významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranici nepřipadají v úvahu. 
 

3. Charakteristika enviromentálních rizik při možných haváriích a 
nestandardních stavech   

K environmentálním rizikům může dojít při nedodržení technologické kázně během výstavby 
ve formě znečištění vod a půd ropnými látkami. Kromě jiného bude tato problematika řešena 
samostatnými dokumenty typu havarijního plánu během výstavby. 

K dalším rizikům může dojít během provozu a to ve formě znečištění ovzduší a vod při 
nedržení provozních předpisů. Kromě jiného bude tato problematika řešena samostatnými 
dokumenty typu provozního řádu a havarijního plánu pro fázi provozu. 
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4. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 

Pro období přípravy: 

1) Zpracovat podrobnou rozptylovou studii se zohledněním reálných zdrojů znečištění 
ovzduší. V případě signalizace překročení limitu pro 24 hod. koncentraci PM10, 
realizovat taková technologická opatření, která zajistí bezpečné plnění tohoto limitu. 

2) Vypouštění splaškových a technologických odpadních vod bude projednáno se správcem 
kanalizace a ČOV. 

3) Vypouštění dešťových vod bude projednáno se správcem toku. 

4) Pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření  pro případ havarijního úniku látek 
škodlivých vodám  podle zák. č. 138/73 Sb., o vodách, s jehož obsahem budou 
seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle 
pokynů zpracovaných v havarijním plánu. 

5) V dalších stupních projektové přípravy stanovit konkrétní místa, nádoby a systém pro 
sběr, odvoz a zneškodnění odpadů kategorie N a pro ostatní látky škodlivé vodám ze 
všech uvažovaných aktivit v rámci výstavby.  

6) Citlivě stanovit místa přechodných deponií půdy,  výkopových materiálů respektive 
materiálů z demolic; preferovat systém bez meziskládek; deponie skrývkových materiálů, 
které nebudou bezprostředně využity do 6-ti týdnů od vlastní skrývky budou osety 
travinami, aby nedošlo k zaplevelení pozemků. 

7) V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů 
vzniklých v procesu výstavby (evidence odpadů) a doložit způsob jejich likvidace. 

8) V dalším stupni projektové dokumentace, nejdéle  pro stavební povolení,  předložit 
komplexní projekt sadových úprav areálu, který bude vycházet zejména z následujících 
zásad: 
- pro výsadbu použít druhově odpovídající skladbu listnatých dřevin 
- zajištění zásad péče o vysázené dřeviny po dobu minimálně 5ti let od výsadby 

9) Při další přípravě stavby postupovat dle zák. č. 20/1987 Sb. a podmínek Muzea 
Východních Čech v Hradci Králové. 

 
Pro období výstavby 

10) Při výstavbě budou respektovány požadavky nařízení vlády č. 502/2000, tj. zejména 
omezení hlučných prací na dobu od 7 do 21 hod a respektování hlukových limitů pro 
stavební práce dle uvedeného nařízení. 

11) Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především v 
průběhu provádění zemních prací 

12) Zásoby sypkých hmot v průběhu výstavby budou minimalizovány. 

13) V případě nepříznivých klimatických podmínek v průběhu výstavby provádět zkrápění 
plochy staveniště. 
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14) Odkryté plochy musí být rekultivovány co nejrychleji, aby nedocházelo ke zbytečným 
erozním projevům  a související prašnosti a splachům horninových materiálů do vodotečí. 

15) Zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množství chemických WC. 

16) Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  úkapů 
ropných látek. Při parkování budou mechanismy vybaveny úkapovou miskou. 

17) Odpady přednostně využít nebo recyklovat, resp. nabídnout k využití. 

18) V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů 
vzniklých v procesu výstavby (evidence odpadů) a doložit způsob jejich likvidace. 

 
Pro období provozu 

19) Provozovatel vytvoří podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. 

20) Odpady přednostně využít nebo recyklovat, resp. nabídnout k využití, na skládku ukládat 
až nevyužitelné zbytky. 

21) Před zahájením provozu požádá provozovatel o udělení (případně rozšíření) souhlasu 
k nakládání s nebezpečnými odpady dle vyhl. č. 383/2001 Sb. a předloží provozní řád 
skladu nebezpečných odpadů. 

22) Před zahájením provozu bude  vypracován a předložen ke schválení aktualizovaný Plán 
opatření pro  případ havárie a zhoršení jakosti vod, požární a provozní řád. 

23) Všechny prostory, ve kterých bude nakládáno s látkami nebezpečnými vodám budou 
zabezpečeny tak, aby nedošlo k úniku těchto látek mimo tyto prostory (nepropustné 
podlahy, záchytné nebo havarijní jímky, odlučovače ropných látek). 

 

 

5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů 
při hodnocení vlivů 

Při zpracování dokumentace byly použity následující podklady: 
literární údaje  
terénní průzkumy  
rekognoskace terénu  
osobní jednání 
 
Problematika hluku ze stacionárních zdrojů byla zpracována dle s pomocí programu  HLUK+. 
Hodnocení vlivu imisí ze zdrojů znečištění bylo provedeno podle metodiky SYMOS 97 
S ohledem na požadavky zadavatele ohledně doby vypracování dokumentu nebylo 
provedeno komplexní biologické hodnocení nebo podrobný biologický průzkum v průběhu 
delšího časového období, ale jen kvalitativní orientační biologické průzkumy v podzimním 
aspektu. S ohledem na charakter oznamovaného záměru v prostoru vnitrozávodových ploch 
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s povrchem tvořeným umělou vegetací (komerční trávník) a nevýznamnost předpokládaných 
vlivů na přírodu není podrobný biologický průzkum dle názorů zpracovatele oznámení 
potřebný. 

 

6.    Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly 
při zpracování dokumentace 

Při zpracování tohoto oznámení nebyly známy detailní parametry konkrétních zdrojů 
znečištění ovzduší, a proto byly vlivy na ovzduší posouzeny na základě modelové situace. 
Zároveň bylo uloženo zpracovat podrobnou rozptylovou studii včetně podmínek pro plnění 
nejvyšších přípustných koncentrací škodlivin v ovzduší.  
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E. Porovnání variant řešení záměru  
Oznamovaný záměr nepředpokládá více variant. 
 

F. Závěr 
V rámci oznámení EIA bylo provedeno posouzení vlivů uvažovaného záměru na životní 
prostředí s následujícími závěry: 
V rámci výstavby a provozu uvažovaného záměru se nadlimitní vlivy neprojeví. 
Nejvýznamnější podlimitní vlivy se očekávají v oblasti vlivů na půdu. 
Za málo významné lze považovat vlivy na ovzduší.  

Jako hluboce podlimitní a málo významné lze hodnotit vlivy hluku, které se mohou projevit 
v nejbližším okolí záměru. 
Ostatní vlivy budou nevýznamné až nulové. 
Celkově lze konstatovat, že vlivy z uvažovaného záměru budou malé jak velikostí tak 
rozsahem. 
Možné významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranici nepřipadají v úvahu. 
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G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 
Stavba má výrobní charakter. Řídícím stavebním objektem celého navrhovaného záměru 
bude přístavba výrobního halového objektu připojená ze severní strany ke stávajícímu 
skladovému objektu „BRUTUS I“, se kterým bude provozně propojena. V nové hale bude 
probíhat výroba suroviny (netkané textilie), která je součástí dalšího výrobního procesu, 
jejímž finálním výrobkem jsou dětské plenky. Celkové množství vyrobené suroviny bude 
z části využíváno ke zpracování přímo v rámci areálu K-C Jaroměř a z části bude dodáváno 
externím odběratelům. 

Součástí záměru jsou také veškeré potřebné úpravy a rozšíření venkovních areálových 
komunikací a rozvodů inženýrských sítí, včetně nového technického objektu strojovny SHZ a 
k němu přiléhající vodní nadzemní nádrže. 

V rámci oznámení EIA bylo provedeno posouzení vlivů uvažovaného záměru na životní 
prostředí s následujícími závěry: 
V rámci výstavby a provozu uvažovaného záměru se nadlimitní vlivy neprojeví. 
Nejvýznamnější podlimitní vlivy se očekávají v oblasti vlivů na půdu. 
Za málo až středně (v ukazateli PM10) významné lze považovat vlivy na ovzduší.  
Jako hluboce podlimitní a málo významné lze hodnotit vlivy hluku, které se mohou projevit 
v nejbližším okolí záměru a vlivy na krajinu. 
Ostatní vlivy budou nevýznamné až nulové. 

Celkově lze konstatovat, že vlivy z uvažovaného záměru budou malé jak velikostí tak 
rozsahem. 
Možné významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranici nepřipadají v úvahu. 
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H. Přílohy 
1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se 

schválenou územně plánovací dokumentací. 
2. Vyjádření Natura 
3. Situace širších vztahů   M 1 : 25 000 
4. Zákres do katastrální mapy   M 1 : 2 000 
5. Situace vynětí ze ZPF   M 1 : 2 000 
6. Hluková studie 
7. Rozptylová studie 

 
 
 
 

 
Datum zpracování oznámení: 16.10.2009  
Zpracovatel oznámení a osoby, které se podílely na zpracování oznámení: 
RNDr. Vladimír Ludvík – zpracovatel oznámení 
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1/ ÚVOD

Tento dokument je vydán pro pot eby ízení vedených podle Stavebního zákona 183/2006 Sb,

v souladu s po�adavkem § 158 tohoto zákona a navazujících provád cích p edpis , na základ

autorizace ud lené pod íslem 0600109 pro obor �Technika prost edí staveb�, dle zák. . 360/1992

§ 18 g, o výkonu povolání autorizovaných architekt a o výkonu povolání autorizovaných in�enýr a

technik inných ve výstavb , ve zn ní zákona 164/1993 Sb a zákona 224/2003 Sb.

_______________________________________________________________________

Metodika výpo tu o ekávaných hladin hluku v exteriéru a interiéru se provádí na základ hladin

akustických výkon zdroj nebo s pomocí m ených hladin akustických tlak za p esn stanovených

podmínek aby byla zabezpe ena reprodukovatelnost výsledk . Obecn se preferuje výpo et s

pou�itím hladin akustických výkon , nebo pouze tyto hodnoty jednozna n definují zdroj hluku bez

vlivu okolí. Parametry zdroj se takto ur ují dle SN 01 16 03 a následujících. Rozhodující je p esnost

metody ( laboratorní, technická a provozní) jako� i zp sob m ení v závislosti na akustických

parametrech prostoru zku�ebny ( m ení v poli p ímých nebo odra�ených vln).

Z takto získaných výsledk se dále po ítá hladina hluku v posuzovaném míst , co� je hodnota, která

zajímá orgány hygienického dozoru. Obecn lze íct, �e výpo et se d lí na ur ení hladin hluku v

exteriéru a v interiéru.

1. Výpo et hladin hluku v exteriéru.

Tento výpo et se provádí ze vztahu:

L L 10 logp W
Q

4 r 2

r � vzdálenost

LW � hladina ak. výkonu

Q � sm rový initel

Pokles hluku se vzdáleností se dále vypo te ze vztah :
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L 20log

L 10log

r
l

r
l

x

x

lx � vzdálenost kontrolního bodu.

P itom 20log platí pro bodový zdroj a 10log pro zdroj liniový.

Bli��í je v SN ISO 9613 ást 1 a 2, SN 011664.

2. Výpo et hladin hluku v interiéru

P i výpo tu hluku v interiéru lze v zásad postupovat dv ma zp soby.

Jedná li se o kubický prostor vyu�ije se klasických vzorc , jde li o haly, pak se pou�ije SN 01 16

13 nebo podmínky �í ení zvuku v t chto

prostorech jsou výrazn slo�it j�í.

Výpo et pro kubický prostor:

L L 10logp W
Q

4 r
4 1

S2

P ímé vlny Q
4 r

4 1
S2

Odra�ené vlny Q
4pr

4 1
S2

SN 01 16 13

Výpo et p edpokládaných hladin hluku v pr myslových prostorech.

Tento výpo et se pro velké mno�ství zadávaných parametr provádí na po íta i. Algoritmus výpo tu

je slo�itý a proto zde není uveden.

Pou�ívá se pro rozlehlé pr myslové haly, kde vý�ka je výrazn men�í ne� �í ka a délka. V takových

prostorech neplatí pravidla pro kubický prostor.

DAL�Í SOUVISEJÍCÍ VÝPO TOVÉ SN a EN v dané oblasti:

SN EN 12354�1 ( SN 730512)

Stavební akustika Výpo et akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvk ást 1:

Vzduchová nepr zvu nost mezi místnostmi.

SN EN 12354�2 ( SN 730512)
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Stavební akustika Výpo et akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvk ást 2:

Kro ejová nepr zvu nost mezi místnostmi.

SN EN 12354�3 ( SN 730512)

Stavební akustika Výpo et akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvk ást 3:

Vzduchová nepr zvu nost v i venkovnímu zvuku.

SN EN 12354�4 ( SN 730512)

Stavební akustika Výpo et akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvk ást 4: P enos

zvuku z budovy do venkovního prostoru.

SN ISO 10847

Akustika Ur ení vlo�eného útlumu, in situ, vn j�ích protihlukových barier v�ech typ .

SN ISO 9613 �Akustika � Útlum p i �í ení zvuku ve venkovním prostoru�.

M ení a hodnocení hluku technických za ízení se provádí dle následujících právních p edpis :

Zákon 258/2000 sb. O ochran ve ejného zdraví, ve zn ní zák. 392/2005 sb.

Problematiku hluku v n m e�í §30, §32, §34 odst. 1, §108 odst. 3

Na ízení vlády 148/2006 ze dne 15. 03. 2006 o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a

vibrací.

Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce

Zákon 65/1965 Sb. V §134c odst. 7

v souladu s SN ISO 9612 a SN ISO 1999.

Druh pou�ité korekce pro daný p ípad stanovuje orgán hygienické slu�by dle druhu innost nebo

zp sobu vyu�ití území v souladu se schválenou plánovací dokumentací.

HYGIENICKÉ LIMITY HLUKU

ZÁKLADNÍ LIMITY HLADIN AKUSTICKÉHO TLAKU

Stanovené vý�e uvedeným na ízením pro:

HLUK NA PRACOVI�TÍCH, §2 §9

LAeq,T = 85 dB (A)

HLUK VE VNIT NÍCH CHRÁN NÝCH PROSTORECH STAVEB, §10

LpAmax= 40 dB (A) pro zdroje z budovy LAeq,T = 40 dB (A) pro zdroje zven í

HLUK VE VENKOVNÍM PROSTORU § 11

LAeq,T = 50 dB(A) (letecký provoz den 60 dB, noc 50 dB)
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Pro výsledné, jedno íselné hodnocení se pou�ívá váhových filtr dle následující tabulky:
FREKVENCE Korekce Kai

6,3Hz -85,4
8Hz -77,6
10Hz -70,4

12,5Hz -63,4
16Hz -56,7
20Hz -50,5
25Hz -44,7

31,5Hz -39,4
40Hz -34,6
50Hz -30,2
63Hz -26,2
80Hz -22,5
100Hz -19,1
125Hz -16,1
160Hz -13,4
200Hz -10,9
250Hz -8,6
315Hz -6,6
400Hz -4,8
500Hz -3,2
630Hz -1,9
800Hz -0,8
1kHz 0

1,25kHz 0,6
1,6kHz 1
2kHz 1,2

2,5kHz 1,3
3,15kHz 1,2

4kHz 1
5kHz 0,5

6,3kHz -0,1
8kHz -1,1
10kHz -2,5

12,5kHz -4,5
16kHz -7
20kHz -10

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

FREKVENCE (Hz)

Korekce váhového filtru A

Související normy pro m ení jsou : SN ISO 9612(011622), SN ISO 1999 v . dodatk

( 011620) a SN ISO1996 1 2 3 ( 011621).

P íloha . 1 k na ízení vlády . 148/2006 Sb.

Hladiny prahu sly�ení LPS v decibelech v rozsahu st edních kmito t t etinooktávových pásem ft
10Hz a� 160 Hz

HLADINY PRAHU SLY�ENÍ Lps

0

10

20
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70

80

90

100

Frekven ní pásmo (Hz)

LPS [dB] 92 87 83 74 64 56 49 43 42 40 38 36 34

10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160
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P íloha . 3 k na ízení vlády . 148/2006 Sb.
Korekce pro stanovení hygienických limit hluku v chrán ném venkovním prostoru staveb a v

chrán ném venkovním prostoru

ást A

Druh chrán ného prostoru Korekce
[dB]

1) 2) 3) 4)

Chrán ný venkovní prostor staveb l �kových
zdravotnických za ízení v etn lázní

5 0 +5 +15

Chrán ný venkovní prostor l �kových zdravotnických
za ízení v etn lázní

0 0 +5 +15

Chrán ný venkovní prostor ostatních staveb a
chrán ný ostatní venkovní prostor

0 +5 +10 +20

Korekce uvedené v tabulce se nes ítají.
Pro no ní dobu se pro chrán ný venkovní prostor staveb p i ítá dal�í korekce 10 dB, s výjimkou
hluku z dopravy na �elezni ních drahách, kde se pou�ije korekce 5 dB.

Vysv tlivky:

1) Pou�ije se pro hluk z ve ejné produkce hudby, hluk z provozoven slu�eb a dal�ích zdroj hluku6),
s výjimkou leti� , pozemních komunikací, nejde li o ú elové komunikace, a dále s výjimkou drah,
nejde li o �elezni ní stanice zaji� ující vlakotvorné práce, zejména roz a ování a sestavu
nákladních vlak , prohlídku vlak a opravy voz .

2) Pou�ije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou ú elových komunikací, a
drahách.

3) Pou�ije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy
na t chto komunikacích je p eva�ující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních
komunikacích. Pou�ije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.

4) Pou�ije se v p ípad staré hlukové zát �e z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy
starou hlukovou zát �í se rozumí stav hlu nosti p sobený dopravou na pozemních komunikacích
a drahách, který v chrán ných venkovních prostorech staveb a v chrán ném venkovním prostoru
vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce z stává zachována i po polo�ení nového povrchu
vozovky, vým n kolejového svr�ku, pop ípad roz�í ení vozovek p i zachování sm rového nebo
vý�kového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, p i které nesmí dojít ke zhor�ení stávající
hlu nosti v chrán ném venkovním prostoru staveb a v chrán ném venkovním prostoru a pro
krátkodobé objízdné trasy.

                                            
6)  § 30 odst. 1 zákona . 258/2000 Sb. 
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ást B

Korekce pro stanovení hygienických limit hluku v chrán ném venkovním prostoru staveb a v
chrán ném venkovním prostoru pro hluk ze stavební innosti

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

ást C

Zp sob výpo tu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební innosti
pro dobu krat�í ne� 14 hodin

Hygienický limit v ekvivalentní hladin akustického tlaku A pro hluk ze stavební innosti LAeq,s, se
vypo te ze vztahu

LAeq,s = LAeq,T + 10.lg [(429 + t1)/t1],

kde

t1 je doba trvání hluku ze stavební innosti v hodinách v dob mezi 7. a 21. hodinou

LAeq,T je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený podle § 11 odst. 3.

ást D

Zp sob výpo tu hygienického limitu vysokoenergetického impulsního hluku

Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T vysokoenergetického impulsního hluku se vypo te ze
vztah

LCeq,T = 2,0 LCE � 93 + 10.lg (N/N0 ) 10.lg (T/T0) pro LCE > 100 dB

nebo

LCeq,T = 1,18 LCE � 11 + 10.log (N/N0 ) 10.lg (T/T0) pro LCE < 100 dB

kde N je po et impuls za dobu T [s], N0 = 1 a T0 = 1 s.
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2/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE

2,1/ POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Popis lokality: Jedná se o pr myslovou oblast na západním okraji Jarom e

Akustická situace stávající Severním sm rem jsou no ní limity dodr�eny , hodnoty do 38 dB.

Umíst ní chrán ných prostor a staveb: V i plánované stavb je nejbli��í obytná oblast 2 RD

v zahradnictví Topinka. Severním sm rem je pak nejblí�e zástavba RD na ulici Slovenská. Západním

sm rem bytová zástavba není. Zástavba u rybní ka, jihozápadn KCC je v tomto p ípad kryta

stávajícími objekty závodu a tudí� se u ní hluk nové haly neprojeví.

2,2/ POPIS BUDOUCÍHO STAVU

Umíst ní v lokalit : Mod e stávající objekty, ervený objekt je nová p ístavba a prota�ení stávající

objezdové komunikace závodu.

Akusticky významná za ízení p edaná k posouzení:

Popis technologie: Výroba díl z plastového granulátu

Doba provozu: 0 24 hodin

Re�im provozu: Kontinuální monotónní.
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Akustické údaje p edané ke studii: Zadání investora je v tomto stupni 100 dB v interiéru nové haly,

ne více. Podle aktuálních podklad by se tyto hodnoty ve vlastní hale m ly pohybovat do 95 dB a

v prostoru Pellet handling, p íprava granulátu to je 100 dB. Vy��í hodnoty zadány nebyly.

Zásobování granulátem, uzav ený objekt HVAC na podestách Chlazení HVAC

Kompresor v p ízemí Stávající skladová hala Technologické chlazení

Na z st echu se po ítá p edb �n 5 výfuk , jejich akustický výkon bude studií limitován. Nejsou

bli��í podklady od investora.

Popis vzduchotechniky: Po ítá se se dv ma vzduchotechnickými jednotkami HVAC, jedna v severní

ásti a jedna v ji�ní ásti interiéru nové haly.

Doba provozu: 0 24 hodin

Re�im provozu: Kontinuální monotónní.

Pro ka�dou z obou klimatizací HVAC se po ítá se sáním na fasád a výfukem na st echu, hladina

akustického výkonu bude op t studií limitována.
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Popis technologie chlazení: 2 chladi e pro klimatizaci ( HVAC) a 4 technologické chladi e na zemi u

východní st ny nové haly. Viz p edchozí obrázek. Pro chladi e budou hladiny akustického výkonu

op t studií limitovány, nejsou akustické podklady od investora. Umíst ní chladi je akusticky

nevýhodné, v budoucnu, v dal�ím stupni PD, doporu uji p esun na st echu do jihozápadního rohu

nové haly, kde budou p ízniv j�í odrazové podmínky, ne� p ed východní st nou nové haly, nebo u�ít

chladící v � v tichém provedení.

Chladi kompresoru v � Baltimore limit LwA= 72 dB na st e�e nad kompresorovnou. Sání a výfuk

kompresorovny bude na sever, hladina akustického výkonu bude op t limitována studií, nejsou toti�

detailn j�í podklady.

Doba provozu: 0 24 hodin

Re�im provozu: Kontinuální monotónní.

Popis související vnitrozávodové dopravy: Po nové objízdné trase se bude ve dne zavá�et granulát

do sil. Po ítá se, �e po p íjezdu se kamion zastaví v krytém prostoru a vypne motor. Vyprazd ování

zásobníku bude dmychadlem závodu, které bude ádn odhlu n no. Tím se vy adí celá hlu ná

operace vyprazd ování prost edky kamionu, která byla p i m ení v BEZEDOSu Po í í shledána jako

p íli� hlu ná pro tuto lokalitu! Výsledky m ení jsou v záv ru tohoto odstavce.

Doba provozu 6 22 hod. V noci se nenavá�í, sta í zásoby.

Re�im provozu: Nerovnom rný, po et kamion 4 za nejhlu n j�ích 8 hodin, podle kalkulace

investora. (Po ítají 120 kamion za 20 pracovních dní v m síci, zde bráno o 1 víc ne� je pr m r).

Ilustra ní výsledky m ení vyprazd ování cisterny v BEZEDOSu u pana Holuba:

Pln né mno�ství 32 tun cementu. Objem zásobníku vozidla 37 m3. Doba pln ní 45 minut.
Pou�ito dmychadlo vozidla!
Situa ní ná rt, základní m ící vzdálenost 15 m od p ípojného místa, pomocný bod v hlavní ose je
navíc v 30 m odstupu ( .4).
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Místo m ení . 1 , 1,5 m nad zemí: 

FREKVENCE HLADINY

(Hz) EQ (dB)

6.3 Hz 42,2
8.0 Hz 41,5
10 Hz 41,5
12.5 Hz 40,4
16 Hz 40,7
20 Hz 39,7
25 Hz 39,0
31.5 Hz 41,5
40 Hz 56,3
50 Hz 44,8
63 Hz 45,2
80 Hz 47,3
100 Hz 44,0
125 Hz 46,2
160 Hz 45,2
200 Hz 49,5
250 Hz 47,6
315 Hz 48,1
400 Hz 52,9
500 Hz 54,2
630 Hz 55,4
800 Hz 59,0
1.0 kHz 60,4
1.25 kHz 61,2
1.6 kHz 57,8
2.0 kHz 56,7
2.5 kHz 56,8
3.15 kHz 53,9
4.0 kHz 52,9
5.0 kHz 50,0
6.3 kHz 46,9
8.0 kHz 45,1
10.0 kHz 42,9
12.5 kHz 40,6
16.0 kHz 37,7
20.0 kHz 32,6

LAeqT 68,1

Ing. Milan Kábrt ENVICONSULT
Husovo nám 48
552 03 ESKÁ SKALICE

NORSONIC Nor 118 Filtry A aZ jsou definovány v SNEN 61672 1 (IEC61672 1:2002) lánek5.4.7, tabulka 2
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Místo m ení . 2 , 1,5 m nad zemí: 

FREKVENCE HLADINY

(Hz) EQ (dB)

6.3 Hz 38,2
8.0 Hz 38,6
10 Hz 38,7
12.5 Hz 39,1
16 Hz 42,7
20 Hz 37,0
25 Hz 36,3
31.5 Hz 43,0
40 Hz 58,0
50 Hz 49,2
63 Hz 49,8
80 Hz 47,7
100 Hz 48,7
125 Hz 59,6
160 Hz 50,9
200 Hz 54,1
250 Hz 56,3
315 Hz 57,3
400 Hz 58,7
500 Hz 60,4
630 Hz 62,4
800 Hz 66,5
1.0 kHz 67,9
1.25 kHz 69,9
1.6 kHz 63,7
2.0 kHz 62,0
2.5 kHz 61,2
3.15 kHz 58,4
4.0 kHz 57,5
5.0 kHz 53,5
6.3 kHz 50,5
8.0 kHz 47,8
10.0 kHz 45,5
12.5 kHz 44,0
16.0 kHz 41,8
20.0 kHz 36,1

LAeqT 75,0

Ing. Milan Kábrt ENVICONSULT
Husovo nám 48
552 03 ESKÁ SKALICE

NORSONIC Nor 118 Filtry A aZ jsou definovány v SNEN 61672 1 (IEC61672 1:2002) lánek5.4.7, tabulka 2
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Místo m ení . 3 , 1,5 m nad zemí: 

FREKVENCE HLADINY

(Hz) EQ (dB)

6.3 Hz 44,1
8.0 Hz 43,3
10 Hz 42,6
12.5 Hz 41,9
16 Hz 42,0
20 Hz 39,5
25 Hz 38,4
31.5 Hz 41,7
40 Hz 56,5
50 Hz 43,7
63 Hz 44,4
80 Hz 43,3
100 Hz 45,0
125 Hz 51,7
160 Hz 53,3
200 Hz 51,5
250 Hz 55,2
315 Hz 57,3
400 Hz 58,7
500 Hz 58,4
630 Hz 60,9
800 Hz 65,5
1.0 kHz 71,3
1.25 kHz 70,4
1.6 kHz 63,9
2.0 kHz 62,1
2.5 kHz 59,6
3.15 kHz 58,2
4.0 kHz 56,5
5.0 kHz 52,0
6.3 kHz 49,4
8.0 kHz 48,0
10.0 kHz 45,6
12.5 kHz 46,7
16.0 kHz 43,5
20.0 kHz 39,1

LAeqT 75,9

Ing. Milan Kábrt ENVICONSULT
Husovo nám 48
552 03 ESKÁ SKALICE

NORSONIC Nor 118 Filtry A aZ jsou definovány v SNEN 61672 1 (IEC61672 1:2002) lánek5.4.7, tabulka 2
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Místo m ení . 4 , 1,5 m nad zemí: 

FREKVENCE HLADINY

(Hz) EQ (dB)

6.3 Hz 37,3
8.0 Hz 38,1
10 Hz 35,7
12.5 Hz 34,9
16 Hz 33,8
20 Hz 29,5
25 Hz 28,5
31.5 Hz 32,9
40 Hz 48,3
50 Hz 37,2
63 Hz 39,9
80 Hz 41,0
100 Hz 42,2
125 Hz 47,0
160 Hz 47,4
200 Hz 47,7
250 Hz 49,8
315 Hz 51,0
400 Hz 52,5
500 Hz 53,3
630 Hz 54,9
800 Hz 57,6
1.0 kHz 62,1
1.25 kHz 62,8
1.6 kHz 58,0
2.0 kHz 54,4
2.5 kHz 52,9
3.15 kHz 51,0
4.0 kHz 46,8
5.0 kHz 43,4
6.3 kHz 40,6
8.0 kHz 38,3
10.0 kHz 34,5
12.5 kHz 33,5
16.0 kHz 31,8
20.0 kHz 27,2

LAeqT 68,0

Ing. Milan Kábrt ENVICONSULT
Husovo nám 48
552 03 ESKÁ SKALICE

NORSONIC Nor 118 Filtry A aZ jsou definovány v SNEN 61672 1 (IEC61672 1:2002) lánek5.4.7, tabulka 2
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Hlavní zdroj hluku � kompresor: 

 
 
Hladina akustického výkonu severním sm rem, k ulici Slovenská by byla LwA= 108,5 dB co� by dalo u

nejbli��í zástavby LpA= 55 dB, jen dmýchání, bez ostatní technologie závodu a to je nep ípustné

e�ení!! Viz následující kalkulace:

  T A B U L K A     B O D       V Ý P O  T U        ( D E N )
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                                   LAeq (dB)               
  .  vý�ka    Sou adnice   doprava pr mysl celkem p edch.  m ení 
  1    2.0  1071.1;  634.3   54.3   54.3 ( 24.5)
  1    5.0  1071.1;  634.3   53.4   53.4 ( 25.6)
  2    3.0   921.0; 1031.3   52.3   52.3 ( 20.4)
  3    3.0   721.7;  912.4   54.4   54.4 ( 18.1)
  4    3.0   651.4;  932.9   53.3   53.3 ( 19.1)
  5    3.0   654.9;  976.4   53.4   53.4 ( 18.9)
  6    3.0   490.2;  278.9   22.3   22.3 ( 20.5)
Toto zd vod uje uzav ení pln ní sil z kamion do budovy, venku nelze vyhov t hygienickým

limit m ani p i samotném pln ní!

2,3/ NÁVRH HYGIENICKÝCH LIMIT HLUKU

Ve smyslu NV 148/2006 ze dne 15. 3.2006 o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a

vibrací, navrhuji:

Venkovní chrán ný prostor, venkovní chrán ný prostor staveb:

DEN LAeq= 50 dB(A)

NOC LAeq= 40 dB(A)

2,4/ DAL�Í POU�ITÉ TECHNICKÉ PODKLADY

Orienta ní hlukové podklady investora. V rámci dal�ího projektování bylo zadáno jejich zp esn ní na

srovnatelných linkách v USA.

2,5/ SEZNAM NEJ AST JI POU�ÍVANCH ZKRATEK

VZT Vzduchotechnika
VZD Vnitrozávodová doprava
LpA Hladina akustického tlaku (v hyg. literatu e zjednodu�en LA) [re 20. 10

6 Pa].
LWA Hladina akustického výkonu [re 10 12 W].
LpAeq,8h,den � Ekvivalentní hladina akustického tlaku pro pr mysl a provozovny ve DNE.
LpAeq,1h,noc� Ekvivalentní hladina akustického tlaku pro pr mysl a provozovny v NOCI.
LpAeq,16h,den � Ekvivalentní hladina akustického tlaku pro dopravu ve DNE.
LpAeq,8h,noc� Ekvivalentní hladina akustického tlaku pro dopravu v NOCI.
DÚ Dokumentace pro územní ízení.
DSP Dokumentace pro stavební povolení.
DPS Dokumentace pro provedení stavby.
RD Rodinný d m.
BD Bytový d m
NP Nadzemní podla�í.
.p. íslo popisné objektu.
p. . Parcela íslo.
p.p. . � Pozemková parcela íslo, pozemek dle katastru nemovitostí.
st. p. . Stavební parcela íslo, pozemek dle katastru nemovitostí.
ul. � Ulice.
KB Kontrolní bod m ení nebo výpo tu.
K.Ú. Katastrální území.
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2,6/ POU�ITÉ PROJEKTOVÉ PODKLADY

Projektová dokumentace v rozpracovanosti od stavby Atelier Tsunami a od technologie � p edáno z

KCC Jarom , stav v domostí a rozpracovanost k 1. ervenci 2009. Na tyto podklady je vypracována

studie. V p ípad akusticky významných zm n v dal�ích stupních PD je tedy t eba studii aktualizovat.

STUPE POSUZOVANÉ DOKUMENTACE:

DÚ Dokumentace pro územní ízení

Míra podrobnosti hlukové studie odpovídá podrobnosti p edlo�ené projektové dokumentace. Ve

studii bylo nutno zavést vstupní p edpoklady a omezující po�adavky ( je to dáno skute ností, �e

v posuzované dokumentaci nejsou v n kterých p ípadech blí�e specifikovány konkrétní typy

akusticky významných za ízení a dal�í údaje, pot ebné pro provedení detailního akustického

posouzení ji� konkrétního typu stroje, p esné parametry technologie apod.).

T mito po�adavky a omezeními se v dal�ích stupních PD musí ídit stavba i technologie p i výb ru

ji� konkrétních prvk , stroj a dal�ích akusticky významných komponent celého systému.

3/ VÝPO ET HLUKOVÉ SITUACE LOKALITY

3,1/ REFEREN NÍ BODY, POPIS POU�ITÝCH METOD A MODELU VÝPO TU

POPIS REFEREN NÍCH BOD VÝPO TU:

Referen ní bod .: Popis kontrolního bodu:

1 RD nový bez p. v zahradnictví TOPINKA p ed p. 38

2 RD na ulici Slovenská, krajní západní

3 Okraj rekrea ní plochy RD p. 94

4 Okraj rekrea ní plochy RD p. 93

5 Na terase bazénu RD p. 93

6 Statek za rybní kem, východní fasáda

Vý�ky kontrolních bod nad terénem jsou uvedeny v tabulce výsledk programu HLUK+ v kapitole
3,2). Pokud je ve výsledkové tabulce n kolikrát stejné íslo kontrolního bodu, li�í se v�dy ve vý�ce
nad terénem, jedná se tedy o prom ování dané lokality po vý�ce v jediném p dorysném bod .

Situace lokality s referen ními body:
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OBECN POU�ÍVANÉ VÝPO TOVÉ POSTUPY PRO:

MODELOVÁNÍ HLUKOVÉ SITUACE V EXTERIÉRU:

U bodových zdroj hluku je pou�ito pro výpo et hladin akustických výkon stanovených podle:

SN ISO 3744 (01 1604) Technická metoda ve volném poli nad zvuk odrá�ející rovinou.

SN ISO 3746 (01 1606) Provozní metoda ve volném poli nad zvuk odrá�ející rovinou.

P ípadn pro malé zdroje SN 3743 1 ( 01 1605) a SN ISO 3743 2 ( 01 1605) v p ípad kompresoru

a chladi specielní modifikace t chto p edpis ( pneueurop apod.).

Pro plo�né zdroje výrobní haly je pou�it výpo et podle SN EN 12354 4 ( 73 0512) Stavební

akustika Výpo et akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvk ást 4: P enos zvuku

z budovy do venkovního prostoru. SN ISO 9613 �Akustika � Útlum p i �í ení zvuku ve venkovním

prostoru�. Modelování výsledné hlukové situace lokality v jejím exteriéru je následn provedeno

v programu HLUK+ v. 8,26 profi8 3D.
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3,2/ VYPO TENÁ HLUKOVÁ SITUACE OD POSUZOVANÉHO ZA ÍZENÍ, TECHNOLOGIE

P ÍLOHA . 1 � HLUKOVÁMAPA PROVOZ TECHNOLOGIE V NOCI, pouze stavba

Proto�e se hluk technologie zp es uje, vychází se p i doporu ení útlumu plá�t z p vodn zadané

hladiny akustického tlaku v interiéru haly 100 dB. Podle sou asných poznatk vede zp es ování

podklad z USA spí� ke sni�ování t chto hodnot.

Plá� a technologie pro noc jsou navr�eny tak, aby jejich imisní hodnoty v chrán ných prostorech

bytových staveb byly okolo 25 dB, tedy aby jejich p ír stky ke stávající hlukové situaci byly

prakticky nulové. Proto byla zvolena t �ká stavba a ádn zatlumená technologie!

Pr myslový hluk: Vypo tené hodnoty, pro nejhlu n j�í hodinu v noci, jsou LpAeq,1h, noc:

  T A B U L K A     B O D       V Ý P O  T U        ( N O C )

                                   LAeq (dB)               
  .  vý�ka    Sou adnice   doprava pr mysl celkem p edch.  m ení 
  1    2.0  1071.1;  634.3   24.6   24.6 
  1    5.0  1071.1;  634.3   24.9   24.9 
  2    3.0   921.0; 1031.3   21.0   21.0 
  3    3.0   721.7;  912.4   19.6   19.6 
  4    3.0   651.4;  932.9   20.0   20.0 
  5    3.0   654.9;  976.4   20.0   20.0 
  6    3.0   490.2;  278.9   21.0   21.0 
Minimální po�adované hodnoty útlumu D plá�t nové haly:

Tyto hodnoty jsou limitovány maximální vypo tenou hladinou 2 m od plá�t v exteriéru , tak aby se

v noci nezm nila stávající situace u okolní obytné zástavby.

2 metry p ed st nami nesmí být v log. pr m ru více ne� LpA= 38 dB

2 metry nad st echou nesmí být v log. pr m ru více ne� LpA= 44 dB

Pot ebný útlum plá�t je pak dán rozdílem vnit ního hluku a t chto hodnot.

Nap íklad pro st ny D= 100 38= 62 dB, pokud dal�í up esn ní podklad nestanoví jinak.

P ÍLOHA . 2 � HLUKOVÁMAPA PROVOZ TECHNOLOGIE V NOCI, stavba a VZT a chlazení ( tj.

ostatní venkovní zdroje hluku)

Pr myslový hluk: Vypo tené hodnoty, pro nejhlu n j�í hodinu v noci, jsou LpAeq,1h, noc:

  T A B U L K A     B O D       V Ý P O  T U        ( N O C )

                                   LAeq (dB)               
  .  vý�ka    Sou adnice   doprava pr mysl celkem p edch.  m ení 
  1    2.0  1071.1;  634.3   28.4   28.4 
  1    5.0  1071.1;  634.3   28.2   28.2 
  2    3.0   921.0; 1031.3   24.1   24.1 
  3    3.0   721.7;  912.4   22.1   22.1 
  4    3.0   651.4;  932.9   21.3   21.3 
  5    3.0   654.9;  976.4   22.0   22.0 



ENVICONSULT________________________ ______________________________AKUSTIKA

 20 

  6    3.0   490.2;  278.9   22.0   22.0 

Limity hladin akustických výkon venkovních promyslových zdroj hluku:

Technologické výduchy 5x LwA= 65 dB (re 10 12W)

Sání a výfuky klimatizace HVAC 4x LwA= 65 dB (re 10 12W)

Sání a výfuky v trání kompresorovny 2x LwA= 65 dB (re 10 12W)

Chladi e klimatizace 2x LwA= 70 dB (re 10 12W)

Technologické chladi e 4x LwA= 70 dB (re 10
12W)

Chladící v � kompresorovny LwA= 72 dB (re 10
12W)

P ÍLOHA . 3 � HLUKOVÁMAPA PROVOZ TECHNOLOGIE A VZD VE DNE

Po ítá se no ní provoz technologie a vnitrozávodová doprava 4 kamiony/8hodin a stá ení

granulátu v uzav eném objektu:

Pr myslový hluk: Vypo tené hodnoty, pro nejhlu n j�ích osm hodin ve dne, jsou LpAeq,8h, den:

  T A B U L K A     B O D       V Ý P O  T U        ( D E N )

                                   LAeq (dB)               
  .  vý�ka    Sou adnice   doprava pr mysl celkem p edch.  m ení 
  1    2.0  1071.1;  634.3   27.0   34.0   34.8 
  1    5.0  1071.1;  634.3   27.0   34.0   34.8 
  2    3.0   921.0; 1031.3   23.0   30.7   31.4 
  3    3.0   721.7;  912.4   22.1   31.5   32.0 
  4    3.0   651.4;  932.9   24.4   30.4   31.4 
  5    3.0   654.9;  976.4   24.0   31.2   31.9 
  6    3.0   490.2;  278.9   29.3   30.5   32.9 

P i pln ní je uva�ováno pou�ití dmychadla závodu, aby se omezil hluk motoru kamionu.

ásti sil nad st echou se zabalí 15 cm Orsil 65 kg/m3 (aku) + 1 mm pozink. plechem. Hlavn se

jedná o potrubní systémy, které jsou p i transportu nejhlu n j�í. Je nutno po ítat, aby výstupní

potrubí ze sil se vrátilo nejkrat�í cestou pod st echu a pokra ovalo tudy ke stroj m, proto�e bude

v provozu i v noci. Podle zku�enosti se �ust ní dopravovaného materiálu nese v noci dost daleko.

Vykreslení izofon v p ílohách je provedeno ve standardní vý�ce 3 metry nad povrchem terénu.

Hygienický limit hluku je pro p íslu�né podmínky (stanovený podle 2,3) :

Pr myslový hluk:

LpAeq,8h, den= 50 dB
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LpAeq,1h, noc = 40 dB

3,3/ PROTIHLUKOVÁ OPAT ENÍ POSUZOVANÉHO ZA ÍZENÍ, TECHNOLOGIE

Protihluková opat ení jsou popsána u jednotlivých bod v p edchozí kapitole.

Je d le�ité zvolit plá� budovy s dostate ným útlumem podle návodu u bodu P íloha 1 tak, aby nový

objekt m l u severní a západní zástavby do 25 dB. K panu Topinkovi si lze dovolit o n co více,

neprojevují se zde ostatní zdroje KCC stín ní skladem.

Vzduchotechniku je v dal�ím stupni nutno zatlumit podle po�adavk v ásti P íloha 2, kde jsou

stanoveny limity pro projekt. Obecn lze íct, �e VZT je t eba tlumit na hladinu ak. výkonu 65 dB, aby

vy��í hodnoty 70 dB z staly pro chillery, kde to je slo�ité.

U chiller doporu uji zvá�it variantu umíst ní na st e�e na JZ rohu nové haly, nebo lépe, p evést na

chlazení vodou pomocí chladící v �e Baltimore s tlumi i hluku. Toto e�ení je na závod úsp �n

aplikováno pro centrální kompresorovnu. Obecn platí, �e chladi e s ak. výkonem okolo 70 dB jsou

extrémn drahé a e�ení s v �í je akusticky i technicky vhodn j�í. Pak by se ud lal centrální rozvod

chladné vody pro klimatizaci, technologii a kompresorovnu. Problémové venkovní chillery by

odpadly. Je to nám t pro dal�í projektování.

3,4/ P EDPOKLÁDANÉ NEJISTOTY VÝSLEDKU

P EDPOKLÁDANÉ MINIMÁLNÍ NEJISTOTY VÝSLEDK  - U (dB)

Typ posuzovaného zvuku Nejistota modelu HLUK+ Nejistota vstupních údaj CELKEM -p edpoklad Jednotky
Pr myslový ustálený 1,6 2 2,6 dB
Pr myslový prom nný 1,6 3 3,4 dB
Dopravní-hustý provoz 1,6 3 3,4 dB
Dopravní- ídký provoz 1,6 4 4,3 dB

Nejistota vlastního predik ního modelu podle autora metodiky RNDr. Liberka

Um=1,4 1,6 dB
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4/ ZÁV R

P i porovnání vypo tených výsledk s hyg. limity hluku je patrné, �e kritický kontrolní bod 1 má

rezervu t11,6 dB v noci, ostatní je�t více. Z toho plyne záv r, �e posuzované za ízení plní hygienické

limity hluku u nejbli��í chrán né obytné zástavby.

Na základ vypo tených výsledk , posuzovatel doporu uje, místn p íslu�nému stavebnímu ú adu, z

hlediska hluku, p edlo�enou dokumentaci pro územní ízení ke schválení!

V eské Skalici, 5.10.2009

Milan Kábrt
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VYPRACOVAL:  Ing. Milan Kábrt

1/ ÚVOD A METODIKA VÝPO TU

Tento dokument je vydán pro pot eby ízení vedených podle Stavebního zákona ( . 183/2006 Sb.),

v souladu s požadavkem § 158 tohoto zákona a na základ autorizace ud lené pod íslem 0600109

pro daný obor dle zák. . 360/1992 § 18 g, o výkonu povolání autorizovaných architekt a o výkonu

povolání autorizovaných inženýr a technik inných ve výstavb , ve zn ní zákona 164/1993 Sb. a

zákona 224/2003 Sb. v aktuálních zn ních.

Ve smyslu zákona 86 /2002, ve zn ní 472/2005 (zvlášt pak paragraf 3 / odst. 7/, 6 a 17, dále pak

na ízení vlády 350/2002 v aktuálním zn ní 597/2006, p íloha 8 vypracovávám následující

rozptylovou studii.

Posouzení rozptylu škodlivin z bodového zdroje je provád no dle metodiky Dr. Bubníka SYSTÉM

MODELOVÁNÍ STACIONÁRNÍCH ZDROJ , METODICKÁ P ÍRU KA, vydal

ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, Praha 1998.

Metodika provádí výpo et maximální možné koncentrace škodlivin, které se v daném bod mohou

vyskytnout v daných t ídách stability ovzduší a pro standardní (t ídní) i nestandardní rychlosti v tru.

VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJM :

EMISE ŠKODLIVIN - množství látky odcházející za vte inu ze zdroje do ovzduší. Ozna ení M

jednotky / g/sec./.

EXHALACE - látka zpravidla z technického zdroje zne iš ující ovzduší.

KONCENTRACE LÁTKY V OVZDUŠÍ - váhové množství obsažené v objemové jednotce ovzduší,

zpravidla v 1 m3 za normálních atmosférických podmínek.

KOU OVÁ VLE KA - prostorový útvar ovzduší obsahující cizí látku vysílanou souvisle z

jednotlivého zdroje.

TEPELNÁ VYDATNOST - tepelná energie odcházející se spalinami komínem do ovzduší.
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TEPLOTNÍ ROZVRSTVENÍ - vyjad uje se vertikálním teplotním gradientem.

STABILITNÍ KLASIFIKACE HMÚ - se z etelem ke zne išt ní ovzduší rozeznává p t t íd stability:

T ída Název Vert. tepl. gradient

I. superstabilní á-1 6, Silné inverze

II. stabilní - £ £ -1 6 0 7, , B žné inverze

III. izotermní - £ £ +0 6 0 5, , Slabé inverze, malý klad. gradient

IV. normální + £ £ +0 6 0 8, , B žné dobré rozptyl. podmínky

V. konvektivní ñ + 0 8, Labilní rozvrstvení, rychlý rozptyl

VÝŠKA ZDROJE - EFEKTIVNÍ VÝŠKA KOMÍNU je sou tem stavební výšky a p evýšení

vle ky.

STAVEBNÍ VÝŠKA KOMÍNU stavební výška od paty ke korun .

T ÍDY RYCHLOSTÍ V TRU
T ída rychlosti v tru Rozmezí rychlostí (m/s) T ídní rychlosti (m/s)
1 Slabý vítr od 0 do 2,5 v etn 1,7
2 Mírný vítr od 2,5 do 7,5 v etn 5

3 Silný vítr nad 7,5 11

Rozmezí rychlostí v tru a výskyt jednotlivých t íd rychlostí v tru pro jednotlivé t ídy stability ovzduší:

T ída stability
Rozmezí vyskytujících se Výskyt t íd

rychlostí v tru (m/s) rychlosti v tru

I 0 - 2,5 1
II 0 - 5,0 1,2
III Rychlost není omezena 1,2,3
IV Rychlost není omezena 1,2,3

V 0 - 5,0 1,2
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Nej ast ji používaným sou adným systémem p i popisu umíst ní zdroj a referen ních bod je

pravoúhlý systém. Zdroj se nej ast ji umís uje p ibližn do st edu posuzovaného pole (vý ezu z mapy)

a X sou adnice mí í na východ, Y sou adnice na sever a Z sou adnice p edstavuje výšky nad mo em, h 

pak relativní výšky nad terénem.

VÝPO ET KONCENTRACE V REFEREN NÍM BOD OD BODOVÉHO ZDROJE:

Pro plynnou škodlivinu, za p edpokladu Gaussova rozd lení, platí základní rovnice:
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Kde Mz pro bodový zdroj zne išt ní je hmotnostní tok škodliviny v ( g/s).

Rovina odrazuKOMÍN

P

Dalším pravidlem pro stanovení výšky výduchu bylo Lucasovo pravidlo. To však pro sou asnou

lenitou zástavbu dávalo nereálné výsledky a proto se nahrazuje dle publikace V deckotechnického

informa ního servisu FINISH: Bubník a kol. METODY VÝPO TU A PRÁVNÍ ASPEKTY ROZPTYLOVÝCH

STUDIÍ V OCHRAN OVZDUŠÍ, Pardubice erven 1994 strana 46 vzorcem (též Metodika SYMOS str. 42-

43):



ENVICONSULT________________________________________ ISTOTA OVZDUŠÍ

ROZPTYLOVÁ STUDIE 5

( )H H lko r B= + × ¸1 1 5 1 6, ,

( )( )l H W LB B= min , max ,

W,L - ší ka a délka budovy

HB - výška budovy

H1 - Výpo tová výška komínu s ohledem na nep ekro ení NPK

Problematika liniových a plošných zdroj plynných emisí je v Metodice na str. 24

V další problematice interpretace výsledk rozptylových studii odkazuji na literaturu publikace

V deckotechnického informa ního servisu FINISH: Bubník a kol. METODY VÝPO TU A PRÁVNÍ

ASPEKTY ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ V OCHRAN OVZDUŠÍ, Pardubice erven 1994. V ní je podrobn

rozebrána problematika plošných zdroj , lenitosti terénu a uli ních ka on , jakož i p esnosti, které

m žeme od t chto model  o ekávat.

OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY MODELU:

Metodika není použitelná pro výpo et zne išt ní ovzduší ve vzdálenostech nad 100 km (dálkové

p enosy) a od zdroj uvnit  m stské zástavby pod úrovní st ech (uli ní ka ony k ižovatky v hloubce

zástavby a podobn ).

Základní rovnice, výše uvedená, se nedá použít pod inverzní vrstvou, ve zvlášt lenitém terénu a p i

bezv t í. Pro to se užívá postupu uvedených v dopl ku metodiky.

SOUVISEJÍCÍ LITERATURA:

1. Systém modelování stacionárních zdroj SYMOS´ 97, Metodická p íru ka HMI Praha 1998.

2. Bubník - Kedr-Macoun-Ma ák: Základní ást metodiky výpo tu zne išt ní ovzduší ze

stacionárních zdroj . HMÚ 1993.

3. Dodatek metodiky SYMOS´ 97 ve v stníku MŽP duben 2003.

4. Bedná -Zikmunda: Fyzika mezní vrstvy atmosféry. Academia Praha 1985.

5. Bubník: Problémy interpretace výsledk modelových výpo t zne išt ní ovzduší. Metody

výpo tu a právní aspekty rozptylových studií v ochran  ovzduší. Pardubice FINISH 1994.
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6. P ehled hodnot p ípustných koncentrací ve volném ovzduší. Acta Hygienica 6/1986 a 2/1991.

7. Metodický návod odboru ochrany ovzduší MŽP R k výpo tu imisních charakteristik

zne iš ujících látek pro hodnocení kvality ovzduší 520/2203/93.

8. Zákon O ochran ovzduší .86/2002 Sb. ve zn ní 472/2005 + provád cí p edpisy k n mu

uve ejn né ve sbírce zákon ástka 127/2002 ze 14. srpna 2002 ( NV 350-354, vyhl. 355-358

v aktuálních zn ních).

9. Zákon O integrované prevenci . 76/2002 sb. p íloha 1, v aktuálním zn ní.

10. Zákon O odpadech 185/2001 a katalog odpad vyhl. 381/2001 Sb. v aktuálním zn ní

11.  Zákon 521/2002 o zm n zákona 76/2002 v aktuálním zn ní.

12.  Vyhláška 553/2002 kterou se stanoví zvláštní hodnoty imisních limit .

13. V stníky MŽP R.

14. Rozptylové studie látek zne iš ujících ovzduší, D m techniky Pardubice, RNDr. Ji í Bubník

Pardubice -  28. -29. duben 2004.

POUŽITÉ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ PRO MODEL SYMOS 97:

IDEA ENVI s.r.o. Valašské Mezi í í – celkové hodnocení imisní situace, maximální i pr m rné

hodnoty imisí, verze 2009.

KLIMA PRAHA s.r.o. - Optimalizace návrhu výšky komínového výduchu.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10

Vydalo podle paragrafu 15 odst. 1písm. d) zákona . 86/2002 dne 9. 6. 2006 pod . j.: 1861a/740/06/DK

OSV D ENÍ O AUTORIZACI

Ke zpracování rozptylových studií.

Toto rozhodnutí se vydává na dobu do 22. 5. 2010

_____________________________________________________________________
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2/ VSTUPNÍ ÚDAJE

2,1/ Seznam posuzovaných zdroj a charakteristika jejich emisí:

Výpo et rozptylu škodlivin v okolí nové haly NERO závodu KCC Jarom je provedena pro pot eby

dalšího zpracování dokumentace EIA provedena pro centrální vyúst ní technologických výfuk

nad st echou haly NERO. Množství emitovaných škodlivin je vypo teno pro jednotkové množství

každé posuzované škodliviny tedy 1 kg/hodinu, s tím, že jak americká strana bude up es ovat

vstupní údaje, zpracovatel EIA si jen imisní údaje prost  p enásobí z jednotkového na skute n

plánované množství!

Provoz je t ísm nný, pouze s plánovanými odstávkami a svátky.

Zdroj –nová technologický hala NERO je na jihozápadním okrali m sta severn silnice do Hradce

Králové.

Sou initel využití zdroje za rok:

h

r

xS
S

8760
=

a = 0,8

Sr – ro ní spot eba paliva (emise)

Sh- hodinová spot eba (emise) p i jmenovitém výkonu zdroje.

Poznámka: U technologie lze spot eby paliva nahradit provozními hodinami, nebo jiným

adekvátním ukazatelem.

2,2/ Obecná charakteristika lokality- mapa

V lokalit bylo vybráno 14 referen ních bod , charakterizujících hlavn obytnou zástavbu lokality.

Jejich seznam, spolu s mapou lokality 1: 10 000 jsou p ílohou posudku. Celá zájmová lokalita, byla

pokryta sítí bod 250x250m. Výsledky koncentrací v nich jsou uvedeny ve výsledcích výpo tu. Je

to kontrola rozložení koncentrací i mimo zvolené referen ní body.

2,3/ Klimatické a meteorologické charakteristiky území

Pro konstrukci v trné r žice byl použit odborný odhad rozd lení etnosti v tru vypracovaný pro

konkrétní lokalitu HMI Praha Komo any.
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 V trná r žice lokality JAROM :

2,4/ Lokalizace závodu
Umíst ní v lokalit : Mod e stávající objekty, ervený objekt je nová p ístavba a protažení

stávající objezdové komunikace závodu.
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2,5 / Imisní charakteristika lokality:

3/ VÝPO ET A VÝSTUPNÍ ÚDAJE

Typ základních vypo tených charakteristik:

Tabulky výsledk – Symos´97 v Excelu a grafy, porovnání s limity NV 350/2002 v aktuálním

zn ní, p ípadn s „Individuálními limity“, pro organickou chemii:

POSUZOVANÁ ŠKODLIVINA NO2 :

REFEREN NÍ BODY:

Imisní pozadí posuzované lokality, v ro ních pr m rech, podle HMI, RNDr. Sláde ek:

Posuzovaná látka: TZL-PM10 SO2 NO2 CO CxHy Jednotky

Imisní pozadí 25 6 20 500 g/m3

Posuzovaná látka :
asové období TZL-PM10 SO2 NO2 CO CxHy Jednotky

Maximální hodnoty 24 hod. pr m r 1 hod. pr m r 1 hod. pr m r 8 hod. pr m r 1 hod. pr m r )* mg/m3

Pr m rné hodnoty Ro ní pr m r Ro ní pr m r Ro ní pr m r Ro ní pr m r Ro ní pr m r )* mg/m3

Poznámka: )* u organických látek znamená, že vztažný asov interval múže být v n kterých p ípadech konkrétní chem. látek jiný.
Stanovuje se nap íklad podle "Individuálních imisních limit - SZÚ MUDr. Kazmarová", kde v n kterých p ípadech jsou stanoveny jiné
doby pr m rování, pro konkrétní druh chemické látky.

PLYN VÝPO ET IMISNÍCH KONCENTRACÍ METODIKOU SYMOS 97 BODY REFEREN NÍ

ís lo bodu SOU ADNICE SOU ADNICE NADMO VÝŠKA RO NÍ IMISNÍ IMISNÍ T ÍDA RYCHLOST AZIMUT

BODU BODU VÝŠKA NAD PR M RNÁ KONCENTRACE STABILITY V TRU PRO

X Y BODU TERÉNEM KONCENTRACE maximální OVZDUŠÍ PRO Kmax Kmax

- (m) (m) (m) (m) g/m3 g/m3
- m/s stupn

ID_POINT X_COORD Y_COORD Z_ELEV L_ELEV CONC_AVG CONC_MAX W_VELOCITY W_DIRECT CONC_AVG
1 1110 1260 266 4,5 0,086205297 3,265 4 1,5 242
2 640 1590 268 4,5 0,043318823 3,085 1 1,5 152
3 1050 1660 270 9 0,041991287 4,058 1 1,5 198
4 1390 1410 266 12 0,046621834 3,721 1 1,5 242
5 1380 1070 264,5 12 0,057171609 3,803 1 1,5 277
6 1240 840 262 7,5 0,040400197 2,636 2 1,5 308
7 1090 660 260 4,5 0,033500091 2,200 3 1,5 334
8 1040 570 259 4,5 0,030441336 2,022 3 1,5 342
9 840 340 258 4,5 0,02481128 1,808 2 1,5 1

10 1320 980 262 24 0,055428519 5,896 1 1,5 289
11 1300 760 260 24 0,034349136 4,532 1 1,5 311
12 1510 745 261 24 0,028540726 3,445 1 1,5 301
13 1680 830 261 24 0,027219833 2,952 1 1,5 290
14 1760 950 261 26 0,027905406 2,845 1 1,5 281
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BODY ZÁKLADNÍ SÍT :
PLYN VÝPO ET IMISNÍCH KONCENTRACÍ METODIKOU SYMOS 97 BODY SÍT

íslo bodu SOU ADNICE SOU ADNICE NADMO VÝŠKA RO NÍ IMISNÍ IMISNÍ T ÍDA RYCHLOST AZIMUT

BODU BODU VÝŠKA NAD PR M RNÁ KONCENTRACE STABILITY V TRU PRO

X Y BODU TERÉNEM KONCENTRACE maximální OVZDUŠÍ PRO Kmax Kmax

- (m) (m) (m) (m) g/m3 g/m3
- m/s stupn

ID_POINT X_COORD Y_COORD Z_ELEV L_ELEV CONC_AVG CONC_MAX W_VELOCITY W_DIRECT CONC_AVG
1 0 0 251 3 0,015238673 1,129907638 2 1,5 37
2 250 0 248 3 0,014910218 1,070462773 2 1,5 28
3 500 0 251 3 0,016261186 1,212450547 2 1,5 17
4 750 0 248 3 0,014927317 1,10105267 3 1,5 5
5 100 0 248 3 0,014480633 1,052704552 2 1,5 33
6 1250 0 250 3 0,013640763 1,170276615 2 1,5 341
7 1500 0 250 3 0,012239526 1,14030271 2 1,5 330
8 1750 0 250 3 0,010865123 1,095837899 2 1,5 322
9 2000 0 260 3 0,011347607 1,560874223 1 1,5 315

10 0 250 272 3 0,023814994 2,224827251 1 1,5 44
11 250 250 282 3 0,029939816 3,379940451 1 1,5 34
12 500 250 275 3 0,030525694 3,271408659 1 1,5 22
13 750 250 258 3 0,023110547 1,739412597 2 1,5 7
14 1000 250 255 3 0,020040963 1,533379593 2 1,5 351
15 1250 250 250 3 0,015914826 1,254147529 3 1,5 336
16 1500 250 250 3 0,013844584 1,197429424 2 1,5 324
17 1750 250 250 3 0,012287517 1,150367924 2 1,5 315
18 2000 250 250 3 0,011548698 1,095238333 2 1,5 307
19 0 500 274 3 0,02759308 2,69085781 1 1,5 53
20 250 500 285 3 0,03861877 4,004702101 1 1,5 43
21 500 500 272 3 0,038129812 3,013245326 1 1,5 29
22 750 500 260 3 0,032484268 2,102619956 2 1,5 10
23 1000 500 260 3 0,029570882 2,098645193 2 1,5 348
24 1250 500 260 3 0,024637311 2,015038715 2 1,5 329
25 1500 500 260 3 0,020308331 1,874905727 2 1,5 315
26 1750 500 260 3 0,018328071 1,74403186 1 1,5 305
27 2000 500 255 3 0,015140796 1,330805907 2 1,5 299
28 0 750 276 3 0,029938859 3,215649353 1 1,5 65
29 250 750 284 3 0,045743199 4,916248227 1 1,5 57
30 500 750 255 3 0,03370852 1,856801148 4 1,5 43
31 750 750 261 3 0,047795857 2,518274433 4 1,5 16
32 1000 750 260 3 0,040048633 2,423955977 4 1,5 341
33 1250 750 260 3 0,031345083 2,178783655 3 1,5 315
34 1500 750 261 3 0,028439269 2,129434536 2 1,5 301
35 1750 750 260 3 0,023507125 1,816848544 2 1,5 293
36 2000 750 260 3 0,01986334 1,712478289 1 1,5 288
37 0 1000 276 3 0,030221327 3,68037468 1 1,5 80
38 250 1000 278 3 0,04442934 4,861027206 1 1,5 77
39 500 1000 250 3 0,023897257 1,734231416 5 1,5 68
40 750 1000 262 3 0,061890106 3,478839968 5 1,5 40
41 1000 1000 262 3 0,051753959 3,413979986 5 1,5 316
42 1250 1000 262 3 0,054603929 2,608776194 4 1,5 289
43 1500 1000 262 3 0,04026919 2,342667089 2 1,5 282
44 1750 1000 262 3 0,030397716 2,051407747 1 1,5 278
45 2000 1000 252 3 0,019863408 1,273582564 2 1,5 276
46 0 1250 260 3 0,021120263 1,88940979 2 1,5 96
47 250 1250 256 3 0,023654281 1,781284138 3 1,5 99
48 500 1250 257 3 0,03243831 2,214415267 4 1,5 106
49 750 1250 258 3 0,037564002 3,117739333 5 1,5 132
50 1000 1250 258 3 0,047374696 3,0773535 5 1,5 229
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PLYN VÝPO ET IMISNÍCH KONCENTRACÍ METODIKOU SYMOS 97 BOD Y SÍT

íslo bodu SOU ADNICE SOU ADNICE NADMO VÝŠKA RO NÍ IMISNÍ IMISNÍ T ÍDA RYCHLOST AZIMUT

BODU BODU VÝŠKA NAD PR M RNÁ KONCENTRACE STABILITY V TRU PRO

X Y BODU TERÉNEM KONCENTRACE maximální OVZDUŠÍ PRO Kmax Kmax

- (m) (m) (m) (m) g/m3 g/m3
- m/s stupn

ID_POINT X_COORD Y_COORD Z_ELEV L_ELEV CONC_AVG CONC_MAX W_VELOCITY W_DIRECT CONC_AVG
51 1250 1250 258 3 0,0507877 2,2938614 4 1,5 253
52 1500 1250 260 3 0,0402785 2,1040261 2 1,5 259
53 1750 1250 253 3 0,0255351 1,4085857 3 1,5 262
54 2000 1250 250 3 0,0195672 1,1835362 2 1,5 264
55 0 1500 254 3 0,0176229 1,4493613 2 1,5 112
56 250 1500 257 3 0,0243896 1,7522951 2 1,5 119
57 500 1500 262 3 0,0390971 2,4429506 2 1,5 133
58 750 1500 263 3 0,0504246 2,7769071 4 1,5 161
59 1000 1500 265 3 0,0551261 2,9469299 3 1,5 199
60 1250 1500 267 3 0,0466188 2,8791683 2 1,5 226
61 1500 1500 260 3 0,0325095 2,0298563 2 1,5 239
62 1750 1500 253 3 0,0223692 1,389839 2 1,5 247
63 2000 1500 253 3 0,0189098 1,2955355 2 1,5 252
64 0 1750 250 3 0,0152026 1,1995587 2 1,5 124
65 250 1750 256 3 0,0211396 1,6128388 2 1,5 134
66 500 1750 263 3 0,0299261 2,3690109 2 1,5 148
67 750 1750 268 3 0,0344223 2,7709678 1 1,5 168
68 1000 1750 268 3 0,0350552 2,756914 1 1,5 191
69 1250 1750 270 3 0,0328161 2,8583462 1 1,5 211
70 1500 1750 270 3 0,0284772 2,7272235 1 1,5 225
71 1750 1750 254 3 0,0193119 1,3887738 2 1,5 235
72 2000 1750 254 3 0,0169564 1,3016064 2 1,5 241
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POSUZOVANÁ ŠKODLIVINA SO2 :

REFEREN NÍ BODY:
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PLYN VÝPO ET IMISNÍCH KONCENTRACÍ METODIKOU SYMOS 97 BODY REFEREN NÍ

ís lo bodu SOU ADNICE SOU ADNICE NADMO VÝŠKA RO NÍ IMISNÍ IMISNÍ T ÍDA RYCHLOST AZIMUT

BODU BODU VÝŠKA NAD PR M RNÁ KONCENTRACE STABILITY V TRU PRO

X Y BODU TERÉNEM KONCENTRACE maximální OVZDUŠÍ PRO Kmax Kmax

- (m) (m) (m) (m) g/m3 g/m3
- m/s stupn

ID_POINT X_COORD Y_COORD Z_ELEV L_ELEV CONC_AVG CONC_MAX W_VELOCITY W_DIRECT CONC_AVG
1 1110 1260 266 4,5 0,744828273 29,383 2 2,2 243
2 640 1590 268 4,5 0,337547131 26,163 1 1,6 152
3 1050 1660 270 9 0,322020834 33,893 1 1,5 198
4 1390 1410 266 12 0,358400527 30,750 1 1,5 242
5 1380 1070 264,5 12 0,452239931 32,094 1 1,5 277
6 1240 840 262 7,5 0,3168923 21,804 2 1,5 308
7 1090 660 260 4,5 0,252378562 17,599 2 1,5 335
8 1040 570 259 4,5 0,222486458 16,048 2 1,5 343
9 840 340 258 4,5 0,168313309 13,419 2 1,5 1

10 1320 980 262 24 0,443527136 50,319 1 1,5 289
11 1300 760 260 24 0,261240703 37,588 1 1,5 311
12 1510 745 261 24 0,205471105 27,168 1 1,5 301
13 1680 830 261 24 0,190238216 22,562 1 1,5 290
14 1760 950 261 26 0,19357333 21,503 1 1,5 281
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BODY ZÁKLADNÍ SÍT :
PLYN VÝPO ET IMISNÍCH KONCENTRACÍ METODIKOU SYMOS 97 BODY SÍT

íslo bodu SOU ADNICE SOU ADNICE NADMO VÝŠKA RO NÍ IMISNÍ IMISNÍ T ÍDA RYCHLOST AZIMUT

BODU BODU VÝŠKA NAD PR M RNÁ KONCENTRACE STABILITY V TRU PRO

X Y BODU TERÉNEM KONCENTRACE maximální OVZDUŠÍ PRO Kmax Kmax

- (m) (m) (m) (m) g/m3 g/m3
- m/s stupn

ID_POINT X_COORD Y_COORD Z_ELEV L_ELEV CONC_AVG CONC_MAX W_VELOCITY W_DIRECT CONC_AVG
1 0 0 251 3 0,090565682 7,027586949 2 1,5 37
2 250 0 248 3 0,08961515 6,894176613 2 1,5 28
3 500 0 251 3 0,099240728 8,017358641 2 1,5 17
4 750 0 248 3 0,089870199 7,352337281 2 1,5 5
5 100 0 248 3 0,086139156 6,644612619 2 1,5 33
6 1250 0 250 3 0,08158101 7,731943309 2 1,5 341
7 1500 0 250 3 0,071949951 7,334765195 2 1,5 330
8 1750 0 250 3 0,062225142 6,805327145 2 1,5 322
9 2000 0 260 3 0,063943741 10,01967595 1 1,5 315

10 0 250 272 3 0,153039391 15,47977761 1 1,5 44
11 250 250 282 3 0,200494625 24,44072251 1 1,5 34
12 500 250 275 3 0,207476049 24,38603422 1 1,5 22
13 750 250 258 3 0,153104525 12,53193875 2 1,5 7
14 1000 250 255 3 0,130905934 11,04290575 2 1,5 351
15 1250 250 250 3 0,101660939 8,568661218 2 1,5 336
16 1500 250 250 3 0,086308042 8,157612727 2 1,5 324
17 1750 250 250 3 0,074068007 7,499437845 2 1,5 315
18 2000 250 250 3 0,067169572 6,804565166 2 1,5 307
19 0 500 274 3 0,185541966 19,48007851 1 1,5 53
20 250 500 285 3 0,275018497 30,42139587 1 1,5 43
21 500 500 272 3 0,277433813 23,84434465 1 1,5 29
22 750 500 260 3 0,234351332 16,37800214 2 1,5 10
23 1000 500 260 3 0,211687864 16,33667947 2 1,5 348
24 1250 500 260 3 0,172976997 15,22710798 2 1,5 329
25 1500 500 260 3 0,137186297 13,50817608 2 1,5 315
26 1750 500 260 3 0,118508651 12,6005982 1 1,5 305
27 2000 500 255 3 0,092626331 8,720955703 1 1,5 299
28 0 750 276 3 0,20835463 24,03472554 1 1,5 65
29 250 750 284 3 0,34175231 38,97610935 1 1,5 57
30 500 750 255 3 0,256709792 13,27862461 3 1,5 43
31 750 750 261 3 0,378821632 19,49410582 3 1,5 16
32 1000 750 260 3 0,314005764 18,36958432 3 1,5 341
33 1250 750 260 3 0,237114985 17,3174922 2 1,5 315
34 1500 750 261 3 0,204457555 16,10877147 2 1,5 301
35 1750 750 260 3 0,158933202 13,22373391 1 1,5 293
36 2000 750 260 3 0,126616114 12,05468974 1 1,5 288
37 0 1000 276 3 0,214387667 28,0301903 1 1,5 80
38 250 1000 278 3 0,340094592 39,60250691 1 1,5 77
39 500 1000 250 3 0,186232965 11,88427377 4 1,5 68
40 750 1000 262 3 0,545751335 23,75245861 5 1,5 40
41 1000 1000 262 3 0,453059615 23,06012255 5 1,5 316
42 1250 1000 262 3 0,44401377 20,84930545 2 1,8 290
43 1500 1000 262 3 0,302440566 18,2829068 2 1,5 282
44 1750 1000 262 3 0,212229099 15,58333 1 1,5 278
45 2000 1000 252 3 0,127973238 8,560660504 2 1,5 276
46 0 1250 260 3 0,146148042 13,69999752 2 1,5 96
47 250 1250 256 3 0,174110139 13,01033365 2 1,5 99
48 500 1250 257 3 0,25999765 15,98078964 4 1,5 106
49 750 1250 258 3 0,333746342 22,05661877 5 1,5 132
50 1000 1250 258 3 0,417656381 21,4995215 5 1,5 229
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PLYN VÝPO ET IMISNÍCH KONCENTRACÍ METODIKOU SYMOS 97 BOD Y SÍT

íslo bodu SOU ADNICE SOU ADNICE NADMO VÝŠKA RO NÍ IMISNÍ IMISNÍ T ÍDA RYCHLOST AZIMUT

BODU BODU VÝŠKA NAD PR M RNÁ KONCENTRACE STABILITY V TRU PRO

X Y BODU TERÉNEM KONCENTRACE maximální OVZDUŠÍ PRO Kmax Kmax

- (m) (m) (m) (m) g/m3 g/m3
- m/s stupn

ID_POINT X_COORD Y_COORD Z_ELEV L_ELEV CONC_AVG CONC_MAX W_VELOCITY W_DIRECT CONC_AVG
51 1250 1250 258 3 0,4126052 16,469857 3 1,6 253
52 1500 1250 260 3 0,3029119 16,452432 2 1,5 259
53 1750 1250 253 3 0,1764163 10,153249 2 1,5 262
54 2000 1250 250 3 0,1259958 7,9626558 2 1,5 264
55 0 1500 254 3 0,117968 10,307402 2 1,5 112
56 250 1500 257 3 0,1754461 13,35855 2 1,5 119
57 500 1500 262 3 0,3034183 19,924792 2 1,5 133
58 750 1500 263 3 0,4087077 22,955968 2 1,9 161
59 1000 1500 265 3 0,4473303 25,567346 2 1,8 199
60 1250 1500 267 3 0,3632083 23,423273 2 1,5 226
61 1500 1500 260 3 0,2364285 15,431405 2 1,5 239
62 1750 1500 253 3 0,1509778 9,8570489 2 1,5 247
63 2000 1500 253 3 0,1202688 8,5960953 2 1,5 252
64 0 1750 250 3 0,0976016 8,2367014 2 1,5 124
65 250 1750 256 3 0,1446452 11,720007 2 1,5 134
66 500 1750 263 3 0,2166373 18,080383 2 1,5 148
67 750 1750 268 3 0,2556716 22,665091 1 1,5 168
68 1000 1750 268 3 0,2603941 22,537197 1 1,5 191
69 1250 1750 270 3 0,2386027 22,747806 1 1,5 211
70 1500 1750 270 3 0,1986075 20,794255 1 1,5 225
71 1750 1750 254 3 0,125795 9,5138723 2 1,5 235
72 2000 1750 254 3 0,1050091 8,4126653 2 1,5 241
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POSUZOVANÁ ŠKODLIVINA CO :

REFEREN NÍ BODY:
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PLYN VÝPO ET IMISNÍCH KONCENTRACÍ METODIKOU SYMOS 97 BODY REFEREN NÍ

ís lo bodu SOU ADNICE SOU ADNICE NADMO VÝŠKA RO NÍ IMISNÍ IMISNÍ T ÍDA RYCHLOST AZIMUT

BODU BODU VÝŠKA NAD PR M RNÁ KONCENTRACE STABILITY V TRU PRO

X Y BODU TERÉNEM KONCENTRACE maximální OVZDUŠÍ PRO Kmax Kmax

- (m) (m) (m) (m) g/m3 g/m3
- m/s stupn

ID_POINT X_COORD Y_COORD Z_ELEV L_ELEV CONC_AVG CONC_MAX W_VELOCITY W_DIRECT CONC_AVG
1 1110 1260 266 4,5 0,789507085 30,641 1 1,5 243
2 640 1590 268 4,5 0,289027528 21,756 1 1,5 152
3 1050 1660 270 9 0,259638609 20,838 1 1,5 198
4 1390 1410 266 12 0,29015256 19,470 1 1,5 242
5 1380 1070 264,5 12 0,374013587 21,885 1 1,5 277
6 1240 840 262 7,5 0,292204949 20,210 1 1,5 308
7 1090 660 260 4,5 0,238484544 16,640 1 1,5 335
8 1040 570 259 4,5 0,206280052 14,762 1 1,5 343
9 840 340 258 4,5 0,147626813 11,553 1 1,5 1

10 1320 980 262 24 0,34611272 23,785 1 1,5 289
11 1300 760 260 24 0,208357344 18,486 1 1,5 311
12 1510 745 261 24 0,160203332 13,813 1 1,5 301
13 1680 830 261 24 0,147147187 11,771 1 1,5 290
14 1760 950 261 26 0,148506458 11,020 1 1,5 281
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BODY ZÁKLADNÍ SÍT :
PLYN VÝPO ET IMISNÍCH KONCENTRACÍ METODIKOU SYMOS 97 BODY SÍT

íslo bodu SOU ADNICE SOU ADNICE NADMO VÝŠKA RO NÍ IMISNÍ IMISNÍ T ÍDA RYCHLOST AZIMUT

BODU BODU VÝŠKA NAD PR M RNÁ KONCENTRACE STABILITY V TRU PRO

X Y BODU TERÉNEM KONCENTRACE maximální OVZDUŠÍ PRO Kmax Kmax

- (m) (m) (m) (m) g/m3 g/m3
- m/s stupn

ID_POINT X_COORD Y_COORD Z_ELEV L_ELEV CONC_AVG CONC_MAX W_VELOCITY W_DIRECT CONC_AVG
1 0 0 251 3 0,079974606 5,793361336 1 1,5 37
2 250 0 248 3 0,082785923 5,735542032 1 1,5 28
3 500 0 251 3 0,088487798 6,677923291 1 1,5 17
4 750 0 248 3 0,081685506 6,199541488 1 1,5 5
5 100 0 248 3 0,079389568 5,484111406 1 1,5 33
6 1250 0 250 3 0,070453567 6,464136276 1 1,5 341
7 1500 0 250 3 0,060872474 6,069080814 1 1,5 330
8 1750 0 250 3 0,051690555 5,615151459 1 1,5 322
9 2000 0 260 3 0,048334433 6,359344455 1 1,5 315

10 0 250 272 3 0,116830612 9,135225077 1 1,5 44
11 250 250 282 3 0,143206742 12,02940153 1 1,5 34
12 500 250 275 3 0,154045877 13,442825 1 1,5 22
13 750 250 258 3 0,131911461 10,61444183 1 1,5 7
14 1000 250 255 3 0,115039905 9,474138953 1 1,5 351
15 1250 250 250 3 0,092702203 7,396057238 1 1,5 336
16 1500 250 250 3 0,076279909 6,901010233 1 1,5 324
17 1750 250 250 3 0,063747353 6,262005301 1 1,5 315
18 2000 250 250 3 0,055611033 5,609169726 1 1,5 308
19 0 500 274 3 0,141819875 11,13948035 1 1,5 53
20 250 500 285 3 0,1964536 14,73876253 1 1,5 43
21 500 500 272 3 0,226775349 15,88601163 1 1,5 29
22 750 500 260 3 0,214588412 14,60005492 1 1,5 10
23 1000 500 260 3 0,189030195 14,56582021 1 1,5 348
24 1250 500 260 3 0,148695226 13,22880343 1 1,5 329
25 1500 500 260 3 0,113949471 11,36841527 1 1,5 315
26 1750 500 260 3 0,093796461 9,514641217 1 1,5 305
27 2000 500 255 3 0,074370166 7,055673313 1 1,5 299
28 0 750 276 3 0,157773128 13,27593184 1 1,5 65
29 250 750 284 3 0,247955394 18,79822043 1 1,5 57
30 500 750 255 3 0,291490134 12,20218719 2 1,5 43
31 750 750 261 3 0,40664815 19,56668937 1 1,5 16
32 1000 750 260 3 0,328850966 18,22031591 1 1,5 341
33 1250 750 260 3 0,224842863 16,26562511 1 1,5 315
34 1500 750 261 3 0,172426087 13,85295943 1 1,5 301
35 1750 750 260 3 0,128196554 10,68627544 1 1,5 293
36 2000 750 260 3 0,098328469 8,674712871 1 1,5 288
37 0 1000 276 3 0,160575375 15,22805405 1 1,5 80
38 250 1000 278 3 0,260065311 21,54753026 1 1,5 77
39 500 1000 250 3 0,275324193 11,12376954 2 1,5 69
40 750 1000 262 3 0,930143936 26,40084301 2 1,9 40
41 1000 1000 262 3 0,697535793 26,27002759 2 1,8 316
42 1250 1000 262 3 0,439376768 21,06273428 1 1,5 290
43 1500 1000 262 3 0,258645061 16,07783416 1 1,5 282
44 1750 1000 262 3 0,168986126 12,19434596 1 1,5 278
45 2000 1000 252 3 0,108006645 7,158288457 1 1,5 276
46 0 1250 260 3 0,129618086 11,56316873 1 1,5 97
47 250 1250 256 3 0,181251734 12,12127787 1 1,5 99
48 500 1250 257 3 0,318200629 16,12589754 2 1,5 106
49 750 1250 258 3 0,652645571 19,24135109 4 1,7 132
50 1000 1250 258 3 0,750237074 19,21969971 4 1,6 229
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íslo bodu SOU ADNICE SOU ADNICE NADMO VÝŠKA RO NÍ IMISNÍ IMISNÍ T ÍDA RYCHLOST AZIMUT

BODU BODU VÝŠKA NAD PR M RNÁ KONCENTRACE STABILITY V TRU PRO

X Y BODU TERÉNEM KONCENTRACE maximální OVZDUŠÍ PRO Kmax Kmax

- (m) (m) (m) (m) g/m3 g/m3
- m/s stupn

ID_POINT X_COORD Y_COORD Z_ELEV L_ELEV CONC_AVG CONC_MAX W_VELOCITY W_DIRECT CONC_AVG
51 1250 1250 258 3 0,4476305 16,690377 2 1,5 253
52 1500 1250 260 3 0,2676635 14,718258 1 1,5 259
53 1750 1250 253 3 0,1568566 8,8072714 1 1,5 262
54 2000 1250 250 3 0,1087314 6,7149076 1 1,5 264
55 0 1500 254 3 0,1075948 8,8275202 1 1,5 112
56 250 1500 257 3 0,1625465 11,88608 1 1,5 119
57 500 1500 262 3 0,2760232 18,654161 1 1,5 134
58 750 1500 263 3 0,4017862 23,26932 1 1,5 161
59 1000 1500 265 3 0,4263776 25,344099 1 1,5 199
60 1250 1500 267 3 0,3162135 20,970104 1 1,5 226
61 1500 1500 260 3 0,2036992 13,475377 1 1,5 240
62 1750 1500 253 3 0,132912 8,44145 1 1,5 247
63 2000 1500 253 3 0,1005014 7,1758444 1 1,5 252
64 0 1750 250 3 0,087666 6,9909652 1 1,5 124
65 250 1750 256 3 0,1246145 10,082284 1 1,5 134
66 500 1750 263 3 0,1782499 15,449731 1 1,5 148
67 750 1750 268 3 0,21097 18,250938 1 1,5 168
68 1000 1750 268 3 0,2152382 18,165291 1 1,5 191
69 1250 1750 270 3 0,1910147 16,186674 1 1,5 211
70 1500 1750 270 3 0,1536095 13,601563 1 1,5 225
71 1750 1750 254 3 0,1068905 8,0211579 1 1,5 235
72 2000 1750 254 3 0,0857472 6,9354528 1 1,5 241
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POSUZOVANÁ ŠKODLIVINA PM10 :

REFEREN NÍ BODY:
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PM 10 VÝPO ET IMISNÍCH KONCENTRACÍ METODIKOU SYMOS 97 BODY REFEREN NÍ

íslo bodu SOU ADNICE SOU ADNICE NADMO VÝŠKA RO NÍ IMISNÍ IMISNÍ T ÍDA RYCHLOST AZIMUT

BODU BODU VÝŠKA NAD PR M RNÁ KONCENTRACE STABILITY V TRU PRO

X Y BODU TERÉNEM KONCENTRACE maximální OVZDUŠÍ PRO Kmax Kmax

- (m) (m) (m) (m) g/m3 g/m3
- m/s s tupn

ID_POINT X_COORD Y_COORD Z_ELEV L_ELEV CONC_AVG CONC_MAX CLASS_STAB W_VELOCITY W_DIRECT

1 1110 1260 266 4,5 0,768485343 24,84597269
2 640 1590 268 4,5 0,342861313 23,88857781
3 1050 1660 270 9 0,325384117 28,40850226
4 1390 1410 266 12 0,361965091 26,01098373
5 1380 1070 264,5 12 0,459098876 28,15353195
6 1240 840 262 7,5 0,323937247 19,50668369
7 1090 660 260 4,5 0,256924735 14,64602951
8 1040 570 259 4,5 0,226318409 13,16255147
9 840 340 258 4,5 0,170678235 10,64548298

10 1320 980 262 24 0,444835676 38,29183788
11 1300 760 260 24 0,262630366 29,36710745
12 1510 745 261 24 0,203482432 20,53328743
13 1680 830 261 24 0,187325844 16,85577642
14 1760 950 261 26 0,189347221 15,57076056
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BODY ZÁKLADNÍ SÍT :
PM 10 VÝPO ET IMISNÍCH KONCENTRACÍ METODIKOU SYMOS 97 BODY SÍT

íslo bodu SOU ADNICE SOU ADNICE NADMO VÝŠKA RO NÍ IMISNÍ IMISNÍ T ÍDA RYCHLOST AZIMUT

BODU BODU VÝŠKA NAD PR M RNÁ KONCENTRACE STABILITY V TRU PRO

X Y BODU TERÉNEM KONCENTRACE maximální OVZDUŠÍ PRO Kmax Kmax

- (m) (m) (m) (m) g/m3 g/m3
- m/s stupn

ID_POINT X_COORD Y_COORD Z_ELEV L_ELEV CONC_AVG CONC_MAX CLASS_STAB W_VELOCITY W_DIRECT

1 0 0 251 3 0,092166292 5,687583177 0 0 0
2 250 0 248 3 0,091588516 5,323508068 0 0 0
3 500 0 251 3 0,100906575 6,169009483 0 0 0
4 750 0 248 3 0,091381115 5,746445121 0 0 0
5 100 0 248 3 0,088089404 5,087398716 0 0 0
6 1250 0 250 3 0,082520323 5,979429109 0 0 0
7 1500 0 250 3 0,072641837 5,6108685 0 0 0
8 1750 0 250 3 0,062677415 5,387824826 0 0 0
9 2000 0 260 3 0,063512251 7,769691965 0 0 0

10 0 250 272 3 0,150790449 11,74247127 0 0 0
11 250 250 282 3 0,194356043 17,22415089 0 0 0
12 500 250 275 3 0,204767144 18,35410237 0 0 0
13 750 250 258 3 0,154725021 10,0195223 0 0 0
14 1000 250 255 3 0,132424123 8,661029568 0 0 0
15 1250 250 250 3 0,103100434 6,793516863 0 0 0
16 1500 250 250 3 0,08733644 6,375250746 0 0 0
17 1750 250 250 3 0,074751028 5,780612425 0 0 0
18 2000 250 250 3 0,067641846 5,367548927 0 0 0
19 0 500 274 3 0,183156171 14,74911234 0 0 0
20 250 500 285 3 0,26661273 21,28973294 0 0 0
21 500 500 272 3 0,28012269 19,72365222 0 0 0
22 750 500 260 3 0,237693132 13,09597351 0 0 0
23 1000 500 260 3 0,214055599 13,06277289 0 0 0
24 1250 500 260 3 0,174412176 12,08844947 0 0 0
25 1500 500 260 3 0,137801772 11,45142017 0 0 0
26 1750 500 260 3 0,118657656 10,32020148 0 0 0
27 2000 500 255 3 0,092983935 7,305575902 0 0 0
28 0 750 276 3 0,205719267 18,0838066 0 0 0
29 250 750 284 3 0,334148364 27,87697362 0 0 0
30 500 750 255 3 0,264212566 10,56242982 0 0 0
31 750 750 261 3 0,387101357 16,11225485 0 0 0
32 1000 750 260 3 0,319547403 14,94864743 0 0 0
33 1250 750 260 3 0,240079761 14,23262374 0 0 0
34 1500 750 261 3 0,205839916 13,12898892 0 0 0
35 1750 750 260 3 0,159513687 11,0699811 0 0 0
36 2000 750 260 3 0,126592478 9,722396728 0 0 0
37 0 1000 276 3 0,211768253 21,05281485 0 0 0
38 250 1000 278 3 0,339412657 30,59204233 0 0 0
39 500 1000 250 3 0,191847115 9,470344549 0 0 0
40 750 1000 262 3 0,563909806 18,57714158 0 0 0
41 1000 1000 262 3 0,464725801 17,95652405 0 0 0
42 1250 1000 262 3 0,45055316 17,44528948 0 0 0
43 1500 1000 262 3 0,304843472 14,72513289 0 0 0
44 1750 1000 262 3 0,212817959 12,92964674 0 0 0
45 2000 1000 252 3 0,129191029 6,59836072 0 0 0
46 0 1250 260 3 0,148159866 11,47949471 0 0 0
47 250 1250 256 3 0,178396634 10,67686341 0 0 0
48 500 1250 257 3 0,266778001 12,77552365 0 0 0
49 750 1250 258 3 0,342204564 17,65919136 0 0 0
50 1000 1250 258 3 0,426939607 17,12449174 0 0 0
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PM 10 VÝPO ET IMISNÍCH KONCENTRACÍ METODIKOU SYMOS 97 BODY SÍT

ís lo bodu SOU ADNICE SOU ADNICE NADMO VÝŠKA RO NÍ IMISNÍ IMISNÍ T ÍDA RYCHLOST AZIMUT

BODU BODU VÝŠKA NAD PR M RNÁ KONCENTRACE STABILITY V TRU PRO

X Y BODU TERÉNEM KONCENTRACE maximální OVZDUŠÍ PRO Kmax Kmax

- (m) (m) (m) (m) g/m3 g/m3
- m/s stupn

ID_POINT X_COORD Y_COORD Z_ELEV L_ELEV CONC_AVG CONC_MAX CLASS_STAB W_VELOCITY W_DIRECT

51 1250 1250 258 3 0,4199374 13,545872 0 0 0
52 1500 1250 260 3 0,3061017 13,164712 0 0 0
53 1750 1250 253 3 0,1785979 8,0401931 0 0 0
54 2000 1250 250 3 0,1274568 6,2007995 0 0 0
55 0 1500 254 3 0,1199613 8,079727 0 0 0
56 250 1500 257 3 0,1781374 10,679401 0 0 0
57 500 1500 262 3 0,3069239 16,293731 0 0 0
58 750 1500 263 3 0,4146361 19,176657 0 0 0
59 1000 1500 265 3 0,4546723 21,445201 0 0 0
60 1250 1500 267 3 0,3685025 20,978999 0 0 0
61 1500 1500 260 3 0,2386343 12,171124 0 0 0
62 1750 1500 253 3 0,1527942 7,740028 0 0 0
63 2000 1500 253 3 0,1213018 6,7260663 0 0 0
64 0 1750 250 3 0,0990673 6,447924 0 0 0
65 250 1750 256 3 0,1460794 9,1971006 0 0 0
66 500 1750 263 3 0,2177445 15,461769 0 0 0
67 750 1750 268 3 0,2579311 19,920041 0 0 0
68 1000 1750 268 3 0,2628441 19,779208 0 0 0
69 1250 1750 270 3 0,2398678 19,203995 0 0 0
70 1500 1750 270 3 0,1982211 16,735079 0 0 0
71 1750 1750 254 3 0,1270402 7,3554483 0 0 0
72 2000 1750 254 3 0,1056968 6,9675751 0 0 0
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POSUZOVANÁ ŠKODLIVINA CXHY ( obecn ):

REFEREN NÍ BODY:
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PLYN VÝPO ET IMISNÍCH KONCENTRACÍ METODIKOU SYMOS 97 BODY REFEREN NÍ

ís lo bodu SOU ADNICE SOU ADNICE NADMO VÝŠKA RO NÍ IMISNÍ IMISNÍ T ÍDA RYCHLOST AZIMUT

BODU BODU VÝŠKA NAD PR M RNÁ KONCENTRACE STABILITY V TRU PRO

X Y BODU TERÉNEM KONCENTRACE maximální OVZDUŠÍ PRO Kmax Kmax

- (m) (m) (m) (m) g/m3 g/m3
- m/s stupn

ID_POINT X_COORD Y_COORD Z_ELEV L_ELEV CONC_AVG CONC_MAX W_VELOCITY W_DIRECT CONC_AVG
1 1110 1260 266 4,5 0,744695965 29,378 2 2,2 243
2 640 1590 268 4,5 0,337421972 26,152 1 1,6 152
3 1050 1660 270 9 0,321890391 33,876 1 1,5 198
4 1390 1410 266 12 0,358248962 30,733 1 1,5 242
5 1380 1070 264,5 12 0,452074359 32,079 1 1,5 277
6 1240 840 262 7,5 0,316780641 21,794 2 1,5 308
7 1090 660 260 4,5 0,252275297 17,590 2 1,5 335
8 1040 570 259 4,5 0,222382446 16,039 2 1,5 343
9 840 340 258 4,5 0,168205069 13,409 2 1,5 1

10 1320 980 262 24 0,443370559 50,297 1 1,5 289
11 1300 760 260 24 0,261125474 37,568 1 1,5 311
12 1510 745 261 24 0,205354465 27,149 1 1,5 301
13 1680 830 261 24 0,190115757 22,544 1 1,5 290
14 1760 950 261 26 0,193444185 21,485 1 1,5 281
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BODY ZÁKLADNÍ SÍT :
PLYN VÝPO ET IMISNÍCH KONCENTRACÍ METODIKOU SYMOS 97 BODY SÍT

íslo bodu SOU ADNICE SOU ADNICE NADMO VÝŠKA RO NÍ IMISNÍ IMISNÍ T ÍDA RYCHLOST AZIMUT

BODU BODU VÝŠKA NAD PR M RNÁ KONCENTRACE STABILITY V TRU PRO

X Y BODU TERÉNEM KONCENTRACE maximální OVZDUŠÍ PRO Kmax Kmax

- (m) (m) (m) (m) g/m3 g/m3
- m/s stupn

ID_POINT X_COORD Y_COORD Z_ELEV L_ELEV CONC_AVG CONC_MAX W_VELOCITY W_DIRECT CONC_AVG
1 0 0 251 3 0,090463241 7,017748493 2 1,5 37
2 250 0 248 3 0,089523604 6,885441937 2 1,5 28
3 500 0 251 3 0,099146232 8,007976571 2 1,5 17
4 750 0 248 3 0,089787564 7,344108265 2 1,5 5
5 100 0 248 3 0,086045811 6,635688552 2 1,5 33
6 1250 0 250 3 0,081503185 7,722871651 2 1,5 341
7 1500 0 250 3 0,071876313 7,32543797 2 1,5 330
8 1750 0 250 3 0,062155308 6,795759443 2 1,5 322
9 2000 0 260 3 0,063863772 10,00479401 1 1,5 315

10 0 250 272 3 0,152888064 15,46194733 1 1,5 44
11 250 250 282 3 0,20032056 24,41618596 1 1,5 34
12 500 250 275 3 0,207315834 24,36427822 1 1,5 22
13 750 250 258 3 0,152994248 12,52094865 2 1,5 7
14 1000 250 255 3 0,130811729 11,03320649 2 1,5 351
15 1250 250 250 3 0,101583724 8,56056406 2 1,5 336
16 1500 250 250 3 0,086235061 8,148927235 2 1,5 324
17 1750 250 250 3 0,073996886 7,490273793 2 1,5 315
18 2000 250 250 3 0,067096225 6,795010105 2 1,5 307
19 0 500 274 3 0,185382563 19,46060518 1 1,5 53
20 250 500 285 3 0,274823127 30,39630463 1 1,5 43
21 500 500 272 3 0,277271849 23,8280274 1 1,5 29
22 750 500 260 3 0,234230162 16,36758673 2 1,5 10
23 1000 500 260 3 0,211578113 16,32625983 2 1,5 348
24 1250 500 260 3 0,172876699 15,21603991 2 1,5 329
25 1500 500 260 3 0,137091693 13,49633003 2 1,5 315
26 1750 500 260 3 0,118410933 12,58790815 1 1,5 305
27 2000 500 255 3 0,09253639 8,710474302 1 1,5 299
28 0 750 276 3 0,20819584 24,01351503 1 1,5 65
29 250 750 284 3 0,341552539 38,9496817 1 1,5 57
30 500 750 255 3 0,256606233 13,27125635 3 1,5 43
31 750 750 261 3 0,378702381 19,48589455 3 1,5 16
32 1000 750 260 3 0,313906331 18,36178894 3 1,5 341
33 1250 750 260 3 0,237018022 17,30828233 2 1,5 315
34 1500 750 261 3 0,204345378 16,0971151 2 1,5 301
35 1750 750 260 3 0,158820432 13,21195233 1 1,5 293
36 2000 750 260 3 0,126504403 12,04135311 1 1,5 288
37 0 1000 276 3 0,214235648 28,00732688 1 1,5 80
38 250 1000 278 3 0,33992166 39,57920453 1 1,5 77
39 500 1000 250 3 0,186178999 11,87923293 4 1,5 68
40 750 1000 262 3 0,545683586 23,74754266 5 1,5 40
41 1000 1000 262 3 0,453001397 23,05518169 5 1,5 316
42 1250 1000 262 3 0,443889177 20,84229754 2 1,8 290
43 1500 1000 262 3 0,302301722 18,27138331 2 1,5 282
44 1750 1000 262 3 0,212092647 15,57047695 1 1,5 278
45 2000 1000 252 3 0,127869182 8,55114311 2 1,5 276
46 0 1250 260 3 0,146046541 13,68826594 2 1,5 96
47 250 1250 256 3 0,174025521 13,00233268 2 1,5 99
48 500 1250 257 3 0,259923925 15,97417569 4 1,5 106
49 750 1250 258 3 0,333713911 22,05257029 5 1,5 132
50 1000 1250 258 3 0,417614781 21,49539992 5 1,5 229
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PLYN VÝPO ET IMISNÍCH KONCENTRACÍ METODIKOU SYMOS 97 BODY SÍT

íslo bodu SOU ADNICE SOU ADNICE NADMO VÝŠKA RO NÍ IMISNÍ IMISNÍ T ÍDA RYCHLOST AZIMUT

BODU BODU VÝŠKA NAD PR M RNÁ KONCENTRACE STABILITY V TRU PRO

X Y BODU TERÉNEM KONCENTRACE maximální OVZDUŠÍ PRO Kmax Kmax

- (m) (m) (m) (m) g/m3 g/m3
- m/s stupn

ID_POINT X_COORD Y_COORD Z_ELEV L_ELEV CONC_AVG CONC_MAX W_VELOCITY W_DIRECT CONC_AVG
51 1250 1250 258 3 0,4124971 16,463515 3 1,6 253
52 1500 1250 260 3 0,3027766 16,442156 2 1,5 259
53 1750 1250 253 3 0,1763067 10,144456 2 1,5 262
54 2000 1250 250 3 0,1258946 7,9538289 2 1,5 264
55 0 1500 254 3 0,1178826 10,297925 2 1,5 112
56 250 1500 257 3 0,1753514 13,349197 2 1,5 119
57 500 1500 262 3 0,3033038 19,914746 2 1,5 133
58 750 1500 263 3 0,408598 22,949081 2 1,9 161
59 1000 1500 265 3 0,4472099 25,559223 2 1,8 199
60 1250 1500 267 3 0,3630721 23,411298 2 1,5 226
61 1500 1500 260 3 0,2363059 15,42047 2 1,5 239
62 1750 1500 253 3 0,1508758 9,8478972 2 1,5 247
63 2000 1500 253 3 0,1201664 8,5861417 2 1,5 252
64 0 1750 250 3 0,0975235 8,2281558 2 1,5 124
65 250 1750 256 3 0,1445515 11,710053 2 1,5 134
66 500 1750 263 3 0,2165225 18,067786 2 1,5 148
67 750 1750 268 3 0,2555543 22,652046 1 1,5 168
68 1000 1750 268 3 0,2602749 22,524185 1 1,5 191
69 1250 1750 270 3 0,2384766 22,732672 1 1,5 211
70 1500 1750 270 3 0,1984788 20,777376 1 1,5 225
71 1750 1750 254 3 0,1256976 9,5039258 2 1,5 235
72 2000 1750 254 3 0,104911 8,402118 2 1,5 241
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SOUHRNN :

Vypo tené maximální hodnoty Kmax:

Vypo tené pr m rné hodnoty Kro ní:
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BODY SÍT , RO NÍ PR M RNÉ KONCENTRACE- Kr

Krátkodobé hodnoty K max v nejhorším kontrolním bod . 1 a 10 výpo tu:

Posuzovaná látka: TZL-PM10 SO2 NO2 CO CxHy Jednotky

Imisní limit -Kmax 50,0 350,0 200,0 10000 g/m3
Vypo teno 38,291 50,319 5,896 30,641 50,297 g/m3

Vztaženo na as 24h 1h 1h 8h 1h
Referen ní bod 10 10 10 1 10

Nová pr m rná ro ní imisní situace lokality v nejhorším kontrolním bod . 1 výpo tu:

Posuzovaná látka: TZL-PM10 SO2 NO2 CO CxHy Jednotky

Imisní limit -Kro 40,0 20,0 40,0 1000,0 g/m3
Nový zdrojrefer. Zdroj 0,768 0,744 0,0862 0,789 0,744 g/m3
Imisní pozadí HMI 25 6 20 500 g/m3
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4/ ZÁV R

Provedený výpo et na referen ní hmotnostní toky jednotlivých škodlivin 1 kg/hod. ukazuje

rozložení imisních hodnot maximálních a ro ních v jednotlivých kontrolních bodech výpo tu.

Slouží jako podklad hodnocení imisní situace haly NERO v rámci dokumentace EIA, kde se budou

jednotlivé škodliviny konkretizovat, p epo tem z t chto referen ních.

Vypracoval:

V eské Skalici

16.10.2009 Milan Kábrt


