Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030
www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz

Název zakázky
Číslo úkolu
Objednatel

: Bohumín - ŽDB GROUP - EIA mořírna
: 527160
: ŽDB GROUP a. s.

Rekonstrukce a modernizace mořírny VJ TPD
Dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí
(podle přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.)

Zpracovali:

Mgr. Zdenek Zálešák
Ing. Vladimír Rimmel
osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR č.j. 3108/479/opv/93,
vydáno dne 3.6.1993, platnost prodloužena rozhodnutím MŽP
č.j. 34063/ENV/06

Schválil:

Ing. Radim Ptáček, Ph.D.
ředitel společnosti

Ostrava, červen 2008

FOS-2/9

Zaveden integrovaný systém řízení
ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005

Výtisk č. 1

Bohumín - ŽDB GROUP - EIA mořírna

OBSAH:
ÚVOD .................................................................................................................................. 3
A. ÚDAJE O O ZNAMOVATELI ................................................................................ 4
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU .................................................................................................. 4
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...........................................................................................................4

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH .............................................................................................17
B.II.1. Půda............................................................................................................... 17
B.II.2. Voda.............................................................................................................. 17
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje ......................................................... 18
B II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu...................................................... 21

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH ..........................................................................................22
B.III.1. Ovzduší ........................................................................................................ 22
B.III.2. Odpadní vody ............................................................................................... 25
B.III.3. Odpady......................................................................................................... 26
B.III.4. Ostatní.......................................................................................................... 28
B.III.5. Doplňující údaje ........................................................................................... 31
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PRO STŘEDÍ V DO TČENÉM ÚZEMÍ 32
C.1. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ .....32
C.2. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ ........33
C.3. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA
JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ ...........................................................................................37
D. K OMPLEXNÍ CHARAK TERISTIK A A HODNOCENÍ VLIVŮ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROS TŘEDÍ ....................... 38
D.I. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI ..........................................38
D.II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH
VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ ....................................51
D.III. CHARAKTERISTIKA ENVIROMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH A
NESTANDARTNÍCH STAVECH..........................................................................................52
D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, SNÍŽENÍ, VYLOUČENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .................................................................52
D.V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI
HODNOCENÍ VLIVŮ ......................................................................................................54
D.VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI
ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE........................................................................................55
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠ ENÍ ZÁMĚRU ................................................. 55
F. ZÁVĚR ........................................................................................................................ 55
H. PŘÍLOHY................................................................................................................... 57

ŽDB GROUP a.s.

Dokumentace o hodnocení vlivů stavby na ŽP

1

Bohumín - ŽDB GROUP - EIA mořírna

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
BAT
ČSN
MZCHÚ
MSK
PPr
PS
SO
TPD
TZL
ÚSES
VD
VKP
ZCHD
ŽP

nejlepší dostupné techniky
Česká státní norma
maloplošné zvláště chráněné území
Moravskoslezský kraj
polypropylen
provozní soubor
stavební objekt
Tažírna patentovaného drátu
tuhé znečišťující látky
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ÚVOD
Předkládaná dokumentace o posuzování vlivů stavby na životní prostředí v rozsahu přílohy
č. 4 dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění pro záměr „Rekonstrukce a modernizace
mořírny VJ TPD“ byla zpracována na základě smlouvy uzavřené mezi zpracovatelem –
společností AZ GEO s.r.o., a objednatelem – ŽDB GROUP a.s., ze dne 23.1. 2008.
Řešitelský tým:
Mgr. Zdenek Zálešák

- zpracování dokumentace

Ing. Vladimír Rimmel

- zpracování dokumentace, autorizovaná osoba

Ing. Radim Ptáček, Ph.D.

- geologické poměry, vlivy na horninové prostředí

Ing. Marek Hrubý

- půda, odpady, rizika havárií

Ing. Luboš Štancl, Ing. R. Seibert

- rozptylová studie (vlivy na ovzduší)

RNDr. Vladimír Suk

- hluková studie

RNDr. Vítězslav Jiřík a kol.

- posouzení vlivů na veřejné zdraví

Ing. Ivana Černíková

- ekolog závodu Drátovna

ROZDĚLOVNÍK:
Výtisk č.1 až 10:

ŽDB GROUP a.s.

Výtisk č. 11:

Archiv zhotovitele (společnost AZ GEO, s.r.o.)

Výtisk č. 12:

Ing. Vladimír Rimmel
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.1. Název oznamovatele:

ŽDB GROUP a.s., závod Drátovna

A.2. IČO:

268 77 091

A.3. Sídlo:

Bezručova 300, 735 93 Bohumín

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele: Ing. Jan Marinov, ředitel závodu Drátovna
tel. 596 082 264

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
1.

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1

Název záměru: „Rekonstrukce a modernizace mořírny VJ TPD“
Zařazení záměru: Kategorie I, Bod č.4.4. Povrchová úprava kovů nebo plastů včetně lakoven,
s kapacitou nad 500 tis. m2/rok celkové plochy úprav. Příslušným úřadem je Ministerstvo
životního prostředí ČR.
2.

Kapacita (rozsah) záměru

Navržená kapacita mořírny vychází z množství zpracování drátů v roce 2006 a jeho výhledu
do roku 2011 (včetně předpokládaných investic). V roce 2006 mořírna TPD zpracovala
celkem 90.180 tun drátu , z toho finální produkce činila 67.941 tun drátu. Koeficient moření
(„k“) nutný k výpočtu předpokládaného objemu moření, vychází z poměru množství surového
a finálního výrobku: k = 90.180 / 67.941 = 1,33
Na rok 2011 se předpokládá finální výroba:
•

Redukovaná výroba TPD:......................................................................... 68 000 t

•

Závod Kordy: ...........................................................................................28 000 t

•

Závod Kamenná:......................................................................................

250 t

•

Závod Pérovna: .......................................................................................

400 t

•

Závod Lanárna: ....................................................................................... 12 000 t
Celkem:........................................................................................108 650 t

Předpokládaný objem moření v roce 2011 činí (108 650t x 1,33) – cca 145 000 t/rok. Oproti
roku 2006 je předpokládané zvýšení kapacity moření o cca 45 kt/rok a předpokládaná mořená
plocha bude činit cca 17 mil. m2/rok
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3.

Umístění záměru

Kraj:

Moravskoslezský

Obec:

Bohumín

Katastrální území: Nový Bohumín, 707031
Investiční záměr bude realizován ve stávajících kapacitách uvnitř areálu podniku ŽDB
GROUP a.s.. Záměr je umístěn v průmyslové zóně města, kde výrobní činnost probíhá již
desítky let. Dotčené parcely: p.č. 1049/14, 1049/10, 1049/11
4.

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Předmětem záměru je „Rekonstrukce a modernizace mořírny VJ TPD“. Jedná se
o rozvojovou investici podniku ŽDB GROUP a.s, kdy stavba nového provozu mořírny TPD
(tažírny patentovaného drátu) bude provedena ve stávající hale skladu válcovaného drátu
a dále bude vybudován nový sklad VD (sklad válcovacího drátu).
Hala skladu válcovaného drátu se nachází v severozápadní části haly TPD na jejím vnějším
okraji. Z vnější, severozápadní strany hala přiléhá na podnikovou vlečku za níž jsou umístěny
sklady a venkovní plochy. Ze severovýchodní strany je situován sklad a stáčení kyselin.
Z jihozápadní strany hala přiléhá ke skladu VD a olova a z jihovýchodní strany má společnou
stěnu s TPD.
Půdorysný rozměr haly je přibližně 27,0 x 230,0 m, pro záměr nové mořírny bude využita
severovýchodní část. Hala je vybavena jeřábem, kolem vnější stěny vede vnitřní kolej vlečky.
Mořírna bude složena ze dvou samostatných větví - severní a jižní
Severní větev bude obsahovat tyto lázně:
fosfát – 3 ks, ohřev HV (horká voda) – 1 ks, HCl – 3 ks, teplý oplach – 1 ks, studený oplach –
3 ks, aktivace – 1 ks, neutralizace – 1 ks, Sale TRI – 1 ks, Stearlube T 350 – 1 ks, vápno – 1
ks, sušící komora – 3 ks.
Jižní větev bude obsahovat tyto lázně:
ohřev HV – 1 ks, rezervní vana – 1 ks, HCl – 3 ks, teplý oplach – 1 ks, studený oplach – 3 ks,
Borax – 1 ks, Sale TRI – 1 ks a vápno – 1 ks, sušící komora – 2 ks.
Každá větev bude vybavena jeřábovou dráhou, odsáváním lázní a sušící komorou, další
příslušenství bude umístěno u severovýchodní stěny haly.
Z hlediska stavebního řešení bude objekt vyhovovat jak po konstrukční, tak po dispoziční
stránce záměru instalace technologie moření drátů a bude znamenat přiměřené stavební
úpravy stávajícího objektu.
Možnost kumulace s jinými záměry
Vzhledem k rozsahu výroby a k umístění technologie mořírny do stávající výrobní haly, dojde
k zajištění provázanosti navrhovaného záměru i s dalšími provozy. Z hlediska vlivů na
životní prostředí dojde k podstatnému snížení nepříznivých vlivů oproti nyní instalované
technologii (modernizací a použitím nejlepších dostupných technologií – BAT).
V areálu ŽDB GROUP a.s. je v současnosti ohlášen pod kódem OV9088
záměr „Modernizace ocelárny v ŽDB GROUP a.s.“. Záměrem investora je v horizontu cca 2
let modernizovat ocelárnu a uvést do provozu nejpozději v roce 2011.
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Dále je zpracovávána dokumentace EIA k záměru Patentopomosazovací termodifuzní linka,
ŽDB GROUP a.s. Záměr se týká zrušení starých patentopomosazovacích linek ISC č. 1 a 2
a zprovoznění nové patentopomosazovací linky ve stávající výrobní hale Prefa.
Předpokládaný termín dokončení záměru je konec roku 2009. Pro tento záměr jsou již
zpracovány rozptylová a hluková studie a jsou tedy známy pravděpodobné výsledky vlivů
tohoto záměru na ovzduší a hlukovou situaci.
Možná kumulace vlivů těchto záměrů se záměrem „Rekonstrukce a modernizace mořírny VJ
TPD“ proto může přicházet v úvahu. Nejvýznamnější kumulaci vlivů můžeme předpokládat
u složek ovzduší a hluku.
K jednotlivým oblastem možné kumulace:
Ovzduší:
Ø

U záměru „Rekonstrukce a modernizace mořírny VJ TPD“ Vzhledem ke skutečnosti,
že se jedná o nahrazení stávající části technologie, která nesplňuje podmínky BAT, lze
po realizaci záměru očekávat zlepšení stávající imisní situace. Na základě
provedeného hodnocení, včetně zpracované rozptylové studie, očekáváme, že záměr
přispěje k zlepšení imisní situace.

Ø

U záměru „Modernizace ocelárny v ŽDB GROUP a.s.“ dle dokumentace EIA realizací
posuzované rekonstrukce ocelárny dojde k významnému zlepšení kvality ovzduší
v Bohumíně a to zejména snížením všech uvažovaných polutantů modelovaných
v rozptylové studii a nelze tudíž očekávat negativní vliv záměru na zdraví obyvatel
v přilehlých obytných zónách ani na okolní ekosystémy.

Ø

Dle rozptylové studie pro záměr Patentopomosazovací termodifuzní linka, ŽDB
GROUP a.s., realizaci navržené patentomosazovací linky (nahrazení technologie,
která nesplňuje podmínky BAT, technologií, která BAT splňuje) je nutno z pohledu
kvality ovzduší hodnotit jako záměr, který je pozitivní a vede ke zlepšení kvality
ovzduší v Bohumíně. Realizací posuzované výstavby patentomosazovací linky dojde
pravděpodobně ke zlepšení kvality ovzduší v Bohumíně, nelze tudíž očekávat
negativní vliv záměru na zdraví obyvatel v přilehlých obytných zónách ani na okolní
ekosystémy.

Na základě provedeného výše uvedeného hodnocení, kdy chystané záměry samostatně
představují zlepšení stávajícího stavu v území, očekáváme, že synergické efekty těchto záměrů
nezhorší kvalitu ovzduší v okolí. Naopak lze očekávat, že dojde k mírnému zlepšení kvality
ovzduší na lokalitě.
Hluk:
Ø

U záměru „Rekonstrukce a modernizace mořírny VJ TPD“ příspěvek hluku z provozu
mořírny nebude pravděpodobně překračovat limity pro hluk ze stacionárních zdrojů
a nebude zdrojem obtěžování a rušení spánku. Provoz hodnoceného záměru mořící
linky se pravděpodobně projeví pouze nepatrně, a to u chráněných prostorů
situovaných poblíž záměru. V daném případě se jedná o zástavbu mezi ul. Bezručova
a Revoluční, kde lze očekávat zvýšení ekvivalentní hladiny akustického tlaku řádově
o 0.1 dB. Toto navýšení však leží hluboko pod mezí odchylky výpočtu a není
prokazatelné měřením.
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Ø

Ø

U záměru „Modernizace ocelárny v ŽDB GROUP a.s.“ z výsledků hlukové studie
vyplývá, že provoz hodnoceného záměru se pravděpodobně projeví mírným poklesem
ekvivalentních hladin akustického tlaku. Tento pokles bude způsoben odstavením
hlučných vzduchotechnických zařízení a instalací nových, s příznivějšími akustickými
parametry.
Pro záměr Patentopomosazovací termodifuzní linka, ŽDB GROUP a.s. (jedná se
o zrušení starých patentopomosazovacích linek ISC č. 1 a 2 a nahrazením 1 ks
Patentopomosazovací termodifuzní linky) dle již známých výsledků hlukové studie
provoz hodnoceného záměru se na hlukové zátěži lokality pravděpodobně vůbec
neprojeví. Tento stav je způsoben větší vzdáleností hodnoceného zdroje od
chráněných prostorů, jeho odstíněním okolními průmyslovými budovami a relativně
nižšími akustickými výkony instalovaných zdrojů hluku.

Na základě provedeného výše uvedeného hodnocení, kdy chystané investiční záměry mají
charakter modernizace či nahrazení stávajícího výrobního zařízení, samostatně nepředstavují
zhoršení stávajícího stavu v území, a lze očekávat zachování stávajícího stavu či jeho mírné
zlepšení. Očekáváme proto, že synergické efekty těchto záměrů budou z hlediska hlukové
situace nevýznamné.
Shrnutí:
Lze očekávat, že celkově nedojde ke kumulaci negativních vlivů. Jedním ze základních cílů
investic v celém areálu ŽDB GROUP a.s je modernizace zastaralých zařízení, která přinese
i dlouhodobý ekologický přínos v zájmovém území (počítá se s technologiemi splňujícími
podmínky BAT, budou splněny podmínky integrovaného povolení, k dalším pozitivním
příspěvkům záměru můžeme počítat např. odstranění staré ekologické zátěže apod.).
5.

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant

Technologie moření bude umístěna s maximálním možným využitím stávajícího
technologického zázemí a s napojením na již vybudované inženýrské sítě. Záměr je potřebný
z důvodu rozvoje výroby a snížení negativních vlivů na životní prostředí (požadavek na
rekonstrukci a modernizaci byl uveden i v rámci integrovaného povolení). Investice má pro
firmu strategický význam, dojde k nahrazení stávajících nedostatečných a zastaralých kapacit.
Je uvažována jedna varianta záměru. Popis záměru je uveden v následujícím textu
dokumentace.
6.

Popis technického a technologického řešení záměru

Stavba „Rekonstrukce a modernizace mořírny VJ TPD“ je navržena na níže uvedené provozní
soubory a stavební objekty:
Provozní soubory (PS):
PS 01 Mořící linka
PS 02 Manipulační technika
P3 03 Odsávání zplodin vč. OK
PS 04 Rozvody pracovních médií (HCl, oplachová voda, pára, vzduch)
ŽDB GROUP a.s.
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PS 05 Rozvodna a silnoproudé rozvody
PS 06 ASŘ a MaR (automatizovaný systém řízení a měření a regulace)
PS 07 Demontáže
PS 08 Přeložky a zajištění provozu investora
Stavební objekty (SO):
SO 01 Hala mořírny
část: stavebně architektonické řešení
část: elektroinstalace vč. uzemnění a hromosvodu
část: ocelová konstrukce vč. jeřábové dráhy
část: vzduchotechnika
část: ústřední vytápění
část: zdravotechnika
SO 02 Energoobjekt
část: stavebně architektonické řešení
část: elektroinstalace vč. uzemnění a hromosvodu
část: ocelová konstrukce
část: vzduchotechnika
část: ústřední vytápění
SO 03 Laboratoř
část: stavebně architektonické řešení
část: elektroinstalace vč. uzemnění a hromosvodu
část: ocelová konstrukce
část: vzduchotechnika
část: ústřední vytápění
část: zdravotechnika
SO 04 Základy
SO 05 Jímky a vnitřní kanály
SO 06 Rozvod zemního plynu
SO 07 Kanalizace
SO 08 Demolice
SO 09 Přeložky a zajištění provozu investora
SO 10 Nový sklad VD
Přehledná situace mořírny je uvedena v příloze č. 7
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Technologická a výrobní zařízení se skládají z následujících celků:
Technologické vany
Moření bude probíhat v technologické lince ponorovým způsobem, svitky drátu budou
naloženy na C-hácích zavěšených na transportních závěsech. Háky s upravovaným
materiálem budou postupně přemisťovány závěsy do jednotlivých van, kde budou
vyvěšovány do sedel. Na požadovaných pozicích budou sedla doplněna o vibrační zařízení.
Využité lázně budou vypouštěny do sběrných zemních jímek, tyto jímky budou sloužit také
k záchytu případných úkapů a úniků lázní z van a potrubí. Veškeré technologické vany budou
uloženy v jímce, která bude vyložena kyselinovzdorným obkladem a bude sloužit zároveň
jako záchytná bezpečnostní vana.
Mořící vana
Vana je vyráběna z polypropylenu s vnějším skeletem z uhlíkové oceli. Vnitřní rozměry vany
činí 4 650 x 1 800 x 2 200 mm (délka x šířka x výška). Ocelový skelet tvoří vodorovné
a svislé žebra a je natřen polyuretanovým nátěrem. Vana je osazena víky a odsávacími rámy
z polypropylenu. Konzoly sedel pro odložení traverzy s hákem s mořeným materiálem jsou
samostatné, umístěny vně vany. Pro napouštění kyseliny a vody je vana osazována dvěma
kulovými ventily, pro vypouštění slouží ventil u dna z čela vany. Dále je vana proti přetečení
náplně osazována přepadem. Vana není topená. Vany jsou také opatřeny odsávacími
štěrbinami a pneumaticky otvíranými víky. Mořící vany jsou vybaveny vibračním zařízením,
které je umístěno na samostatné ocelové konstrukci vně vany.
Oplachová vana
Vana je vyráběna z polypropylenu s vnějším skeletem z uhlíkové oceli. Vnitřní rozměry vany
jsou 4 650 x 1 800 x 2 200 mm. Ocelový skelet tvoří vodorovné a svislé žebra a je natřen
polyuretanovým nátěrem. Konzoly sedel pro odložení traverzy s hákem s mořeným
materiálem jsou samostatné, umístěny vně vany. Pro napouštění vody je vana pod límcem
osazena kulovým ventilem, pro vypouštění slouží ventil ve dně vany. Dále je vana proti
přetečení náplně osazena přepadem. Vana není topená a není odsávána a vybavena víky.
Vana pro reaktivní mýdlo Stearlube / Sale
Vana je vyráběna z nerezové oceli s vnějším skeletem z uhlíkové oceli. Vnitřní rozměry vany
činí 4 650 x 1 800 x 2 200 mm. Ocelový skelet tvoří vodorovné a svislé žebra a je natřen
polyuretanovým nátěrem. Vana je osazena pneumaticky otvíranými víky a odsávacími rámy
z polypropylenu. Pro napouštění je vana osazena kulovým ventilem, pro vypouštění slouží
ventil u dna z čela vany. Dále je vana proti přetečení náplně osazena přepadem. Topení van je
zajištěno trubkovým výměníkem z nerezové oceli umístěném uvnitř v čele vany. Teplota
lázně je regulována automaticky na základě teploty lázně ve vaně. Vana je z venkovní části
izolována hydrofobní izolací.
Vana pro Borax
Vana je vyráběna z nerezové oceli s vnějším skeletem z uhlíkové oceli. Vnitřní rozměry vany
jsou 4 650 x 1 800 x 2 200 mm. Ocelový skelet tvoří vodorovné a svislé žebra a je natřen
polyuretanovým nátěrem. Vana je osazena pneumaticky otvíranými víky a odsávacími rámy
z polypropylenu. Pro napouštění je vana osazena kulovým ventilem, pro vypouštění slouží
ventil u dna z čela vany. Dále je vana proti přetečení náplně osazena přepadem. Topení vany
je zajištěno trubkovým výměníkem z nerezové oceli umístěném uvnitř v čele vany. Teplota
lázně je regulována automaticky na základě teploty lázně ve vaně. Vana je z venkovní části
izolována hydrofobní izolací.
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Vana pro vápno
Vana je vyráběna z nerezové oceli s vnějším skeletem z uhlíkové oceli. Vnitřní rozměry vany
jsou 4 650 x 1 800 x 2 200 mm. Ocelový skelet je tvoří vodorovné a svislé žebra a je natřen
polyuretanovým nátěrem. Vana je osazena pneumaticky otvíranými víky a odsávacími rámy z
polypropylenu. Pro napouštění je vana osazena kulovým ventilem, pro vypouštění slouží
ventil u dna z čela vany. Dále je vana proti přetečení náplně osazena přepadem. Topení van je
zajištěno trubkovým výměníkem z nerezové oceli umístěném uvnitř v čele vany. Teplota
lázně je regulována automaticky na základě teploty lázně ve vaně. Vana je z venkovní části
izolována hydrofobní izolací.
Neutralizační vana
Vana je vyráběna z polypropylenu s vnějším skeletem z uhlíkové oceli. Vnitřní rozměry vany
jsou 4 650 x 1 800 x 2 200 mm. Ocelový skelet tvoří vodorovné a svislé žebra a je natřen
polyuretanovým nátěrem. Vana není osazena víky a není odsávána. Pro napouštění je vana
osazena kulovým ventilem, pro vypouštění slouží ventil u dna z čela vany. Dále je vana proti
přetečení náplně osazena přepadem. Vana je netopená.
Aktivační vana
Vana je vyrobena z polypropylenu s vnějším skeletem z uhlíkové oceli. Vnitřní rozměry vany
jsou 4 650 x 1 800 x 2 200 mm. Ocelový skelet tvoří vodorovné a svislé žebra a je natřen
polyuretanovým nátěrem. Vana je bez vík a odsávacích rámů. Konzoly sedel pro odložení
traverzy s hákem s mořeným materiálem jsou samostatné, umístěny vně vany. Pro napouštění
je vana osazena kulovým ventilem, pro vypouštění slouží ventil u dna z čela vany. Dále je
vana proti přetečení náplně osazena přepadem. Vana je netopená.
Fosfatizační vana
Vana je vyráběna z nerezové oceli s vnějším skeletem z uhlíkové oceli. Vnitřní rozměry vany
jsou 4 650 x 1 800 x 2 200 mm. Ocelový skelet tvoří vodorovné a svislé žebra a je natřen
polyuretanovým nátěrem. Vana je osazena pneumaticky otvíranými víky a odsávacími rámy
z polypropylenu. Pro napouštění je vana osazena kulovým ventilem, pro vypouštění slouží
ventil u dna z čela vany. Dále je vana proti přetečení náplně osazena přepadem. Topení van je
zajištěno trubkovým výměníkem z nerezové oceli umístěném na boku vany. Teplota lázně je
regulována automaticky. Vana je z venkovní části izolována hydrofobní izolací. Jsou
navrhovány tři fosfatizační lázně, vzájemně propojené.
Proces sušení
Sušící komora bude sloužit k usušení zboží podle technologických požadavků. Vnitřní
rozměry budou 1800 mm x 2 200 x 4 650 mm (š x v x d). Topným médiem bude zemní plyn.
Sušící komora se skládá z ocelového skeletu, vnitřní ocelové vložky, izolace a vnějšího
opláštění. Sušárna bude s nucenou cirkulací vzduchu pomocí radiálních ventilátorů. Dále
bude vybavena víky, otevíranými ručně (pomocí pneumatických válců). Je počítáno
s automatickou regulací na teplotu 130 - 150°C.
o Sušení zemním plynem
Ø

Topné médium: zemní plyn

Ø

Teplota: max. 180 °C

Ø

El. příkon 7 kW

Ø

Výkon: 100 – 300kW
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Proces odsávání
Odsávání mořící linky slouží k odvodu vzdušiny z prostoru nad technologickými vanami.
Odsávané vany budou po obou podélných stranách vybaveny odsávacími rámy, které jsou
napojeny na sběrné potrubí odsávání. Odsávání bude rozděleno do 2 částí. Větve s absorbéry
budou sloužit k odsávání kyselinových van, fosfátu a ostatních van, následně budou vyvedeny
do výduchu nad střechu haly. Při zakrytí van víky bude možné snížit výkon odsávání (pomocí
klapek ovládaných pneumatickými válci, které se naplno otevřou při otevření vík dané vany).
Celkové množství odsávané vzdušiny bude při používání vík cca 65 000 m3/h, maximální
projektované množství bude 2 x 40 000 m3/h.
Odsávací ventilátor
Ventilátor bude sloužit k odsávání exhalací z prostoru van. Všechny hlavní součásti
ventilátoru přicházející do styku s odsávaným médiem budou vyrobeny z plastu (PPr). Rám
ventilátoru bude vybaven tlumiči vibrací. Pro možnost regulace množství odsávané vzdušiny
se předpokládá napájení ventilátorů frekvenčními měniči.
Technické parametry:
•

Objemový průtok: max. 30 000 m3/hod. (resp. 20 000 pro ventilátor 2)

•

Max. tlaková ztráta: 900 Pa (resp. 700 Pa)

•

Příkon ventilátoru: 18 kW

Absorbér
Absorbér bude určen k zachycování exhalací z odsávané vzdušiny z prostoru mořírny. Princip
procesu vypírky exhalací spočívá na tom, že odsávaná vzdušina vstupuje základní částí do
absorbéru, projde výplní s kontaktní plochou, kde se intenzivně stýká s proti protékajícím
absorbentem a v prostoru trysek se mísí s rozprašovaným absorbentem. Tato funkce zajišťuje
dokonalé vypírání škodlivin. Pro odlučování kapek z vycházející vzdušiny slouží vrstva
plastového eliminačního profilu. Absorbent bude čerpán ze základní části absorbéru
přívodním potrubím k tryskám, kterými bude zkrápěna výplň, přes tuto bude ztékat zpět do
základní části a vytvářet tak uzavřený cirkulační okruh. Předpokládá se využití vody jako
absorbentu. Absorbent také bude vybaven měřením pH, měřením výšky hladiny v absorbéru
a solenoidovým ventilem pro automatické dopouštění vody. Vyčištěná vzdušina bude
odcházet výduchem, který bude vyveden nad střechu haly. Absorbér a všechny chemicky
exponované části absorbéru i čerpadel budou vyrobeny z plastu. Předpokládá se dodání 2 ks
absorbérů.
o Technické parametry:
•

Výška: 4 700 mm

•

Vnitřní průměr: 2000 mm (resp. 1 700 mm pro absorbér 2)

•

Tlaková ztráta: 500 Pa

•

Absorbent: voda

•

Celkový instalovaný příkon: cca 8 kW
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Zajištění provozu fosfatizační lázně (REHOS)
Regenerace fosfatizační lázně bude složena ze 2 plastových nádrží, přes které bude protékat
roztok fosfátu. Průtokem a provzdušňováním v první nádrži bude docházet ke stabilizaci kalu
fosfátu a v následné nádrži pak k sedimentačnímu odsazení kalu. Náplň fosfatizační lázně
zbavená kalu pak bude přepadávat do přečerpávací nádrže. Filtrát bude shromažďován
v přečerpávací nádrži a odtud průběžně spolu s podílem odsedimentovaného roztoku fosfátu
přečerpáván zpět do fosfatizační vany. Kalový podíl bude ve stanovených časových cyklech
zpracováván (filtrován) obsluhou pomocí kalolisu. Odstraněný fosfatizační kal bude předán
k dalšímu nakládání oprávněné osobě. Zařízení bude složeno ze 2 nezávisle provozovatelných
vysokých aeračních van pro spolehlivé zajištění kontinuálního provozu fosfatizační lázně.
Objem každé vany bude cca 2 m3. Aerační vany budou pravděpodobně umístěny „zády„
k sobě a pro jejich obsluhu
i čištění bude zřízena mezi nimi 1 společná obslužná plošina.
Provzdušněná fosfatizační lázeň z jednotlivých aeračních van bude tangenciálně odtékat do
společného usazováku, ve kterém setrvá minimálně 4 hodiny. Jedná se o čas nutný
k doreagování zbytku kyslíku a po skončení procesu vypadává fosfatizační kal. Objem
dvouplášťového usazováku s kónickým dnem se předpokládá na cca 15 m3. Celkový objem
zařízení REHOS by měl být kolem 20 m3. Hned vedle usazováku bude postaven výkonný
kalolis pro pokud možno kontinuální odebírání a zahušťování fosfatizačních kalů. Pro
umístění kalolisu se předpokládá plocha cca 4 x 3 m. Kalolis bude umístěn na plošině, pro
snadnější manipulaci s kaly.
Manipulační prostředky
Manipulační prostředky používané v mořírně budou tvořeny mořícími jeřáby
Mořící jeřáb
Jedná se o dvounosníkový mostový jeřáb, sloužící pro moření, tzn. bude zajišťovat převozy
materiálu mezi jednotlivými mořícími vanami, sušárnami a vlastním mořením. Jeřáb bude
pracovat v nepřetržitém režimu. V mořírně budou 3 ks jeřábů. Uchopovacím zařízením bude
mořící C-hák zavěšený na traverze.
Stavební konstrukce
Pro investiční záměr bude využit prostor ve stávající skladovací hale válcovacího drátu, která
je umístěna ze severozápadní strany TPD. Stávající skladovací hala má rozpon hlavních
sloupů 29,550 m a světlou výšku pod vazník 14,2 m s mostovým jeřábem. Příčné vazby nosné
ocelové konstrukce haly jsou v rozponu 6,0 m (ocelové sloupy a příhradové sedlové vazníky).
Jedná se o nezateplený a také nevytápěný objekt. Záměr realizace mořírny je navrhován jako
vestavek do této stávající haly o půdorysném rozměru 80 x 23,6 m na celou výšku stávající
konstrukce. Oddělení od skladovacích prostor je plánováno pomocí nové podélné stěny cca
6,0 m od osy řady A a příčné stěny v řadě sl. 14. Umístění podélné stěny bude respektovat
zachování provozu na stávající kolejové vlečce. Stěna bude zateplena kontaktním
zateplovacím systémem. V rámci rekonstrukce dojde také k rekonstrukci části střechy nad
uvažovanou mořírnou.
Bourací práce
Před zahájením bouracích prácí v hale stávajícího skladu u řady sloupů 15 bude provedena
provizorní dělící stěna jako zabrána případné prašnosti při těchto pracích. V části haly, kde
budou prováděny bourací práce bude také provedeno odpojení a demontáž technologických
zařízení. Dále budou odpojeny případně či přeloženy inženýrské sítě.
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V rámci bouracích prací bude provedeno:
•

odbourání podlahové desky (předpokládá se provést stávající desky na podkladním
prostém betonu tl.100 mm, fóliové hydroizolace s ochrannou geotextílií, podlahová
deska odhadem 250 mm se svařovanou sítí při obou površích);

•

pro rekonstrukci dělící stěny mezi novou halou mořírny a přilehlou patentovnou bude
odstraněno uvolněné zdivo z dělící hrázděné stěny, odstraněna omítka a vybourány
otvory pro nové dveře a vrata. Zdivo bude vyspraveno (doplněno z cihel plných
pálených);

Lze předpokládat, že větší část materiálů z bouracích prací výše uvedených bude zařazena
jako odpad kategorie„O“. Tyto odpady budou přímo nakládány do přepravních kontejnerů,
nebo přepravních prostředků jako směsný stavební odpad a odváženy na skládku dle určení
zhotovitele. Odpad, který bude zařazen na základě chemického rozboru jako nebezpečný bude
likvidován externí firmou mající oprávnění pro tuto činnost.
Při realizaci bouracích prací budou dodržována ustanovení zákona o odpadech č. 185/2001
Sb. a prováděcí vyhlášky č. 381/2001 Sb. – katalog odpadů a č. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Odpovědnost za nakládání se stavebními
odpady během výstavby bude mít zhotovitel stavebních prací, který předloží při kolaudaci
doklady o jejich likvidaci. Dále budou prováděna opatření k zamezení prašnosti např. dělící
stěny, skrápění apod.
Výkopové práce
Výkopové práce budou prováděny uvnitř stávajícího objektu pro nové technologické jímky,
kanály, základy pod čerpadla, základy pro vstupní a výstupní dopravníky, technologické
jímky oplachových vod a kyselin a.j. technologické zařízení.
Základové konstrukce
Pod novými ocelovými sloupy budou realizovány monolitické železobetonové základové
konstrukce (patky). Také je uvažováno realizovat základové patky podepřené min. 4 ks
mikropilotami např. TITAN 73/53 min. délky min. 6,0m. Pomocí navrtané výztuže do
stávajících základových patek bude provedeno jejich zmonolitnění.
Jímky
Podzemní jímky – bude provedeno prohloubení v podlaze pro uložení mořících kádí
o minimální šířce cca 2 x 7,0 m na celou délku vestavby, kanály, základy pod dopravníkové
pásy a jímky oplachových vod budou provedeny ze železového betonu C 35/45 XA3.
Konstrukce jímek bude provedena na hutněném polštáři min. tl. 500 mm, podkladní beton
min. tl. 100 mm a pojistnou hydroizolaci odolnou i chemickým látkám.Vnitřní plochy jímek –
dno, stěny a vodorovná plocha stěn budou obloženy chemicky odolnými dlaždicemi. Pokrytí
potrubních a odsávacích kanálků se předpokládá vyrobit z modřínového dřeva.
Podlahy
V celé ploše objektu mimo podzemní konstrukce bude realizována nová podlahová deska.
Je uvažováno se zatížením podlahy 50 kN/m2, popř. pojezd VZV s nosností 2,5 t. Podlaha
bude v závislosti na únosnosti podloží na max. 500 mm vrstvě polštáře s drceného kameniva,
hutněného po vrstvách, podkladním betonu tl. 100 mm a pojistné hydroizolační vrstvě odolné
chemickým látkám. Vlastní deska se uvažuje jako betonová deska z betonu C35/45 XA3 s
rozptýlenou výztuží v tl. cca 250 mm. Povrchovou úpravu podlahy bude tvořit chemicky
odolná dlažba.
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Vnitřní stěny
Nová podélná a příčná stěna bude provedena nově do nové ocelové konstrukce. Stěny jsou
navrhovány jako hrázděné složené z cihel plných pálených a s kontaktním zateplovacím
systémem a probarvenou omítkou. Ve stěně nebudou žádné okenní, dveřní ani vratové otvory.
Rozvodna a velín
Mezi osami sloupů 12 – 11 a 8 - 7 u podélné osy v řadě B budou umístěny vestavky rozvodny
a velínu. Bude se jednat o přízemní zděné objekty. Obvodové stěny budou provedeny
z přesných tvárnic v tl. 240 mm, vyzděných na monolitický základový pás z prostého betonu.
Nosná konstrukce střechy objektu bude provedena z polakovaných trapézových plechů
a s betonovou deskou tl. cca 70 mm nad vlnu s výztužnou sítí.
Rozšíření skladu válcovaného drátu
Jedná se o uzavřené prostory o ploše v délce cca 80 m a šířky cca 30 m (náhrada za zabrané
prostory skladu). Sklad bude realizován jako samostatný nevytápěný objekt s obvodovým
pláštěm. Předpokládaná kapacita skladu bude cca 4 – 5 kt VD. Zavážení skladu bude
prováděno pomocí kamionové dopravy. Manipulace se svitky bude vysokozdvižnými vozíky
a jeřábem. Umístění skladu je plánováno na místě stávajícího skladu olova. Nosná konstrukce
nové jednolodní haly bude ocelová s příhradovými sedlovými vazníky. V objektu bude
umístěn mostový jeřáb o nosnosti cca 5 t.
Ocelové konstrukce
Zahrnují nové ocelové konstrukce ve stávající hale skladu válcovaného drátu. Jedná se o dvě
jeřábové dráhy, ocelovou konstrukci pro hrázděné stěny, plošinku pro údržbu absorbéru,
plošinku pro měřicí místo na absorbéru a plošinku pro měřící místo na výduchu na každém
z obou ventilátorů. Hmotnost nové ocelové konstrukce bude cca 105 tun. Ocelová konstrukce
bude opatřena novým nátěrovým systémem pro prostředí se stupňem korozní agresivity C5.
Umělé osvětlení
Osvětlení mořírny
Dle normy ČSN EN 12464-1 bude osvětlení mořírny plánováno na osvětlenost Em = 300 lx.
Pro osvětlení se budou používat výbojková svítidla odolné proti agresivním výparům s krytím
IP65. Tato svítidla mají 2 světelné zdroje výbojku a žárovku. Výbojková svítidla budou
zavěšeny pod stropem ve výšce cca 10 m. Ovládání bude provedeno tlačítkovými ovládači
v plastových skříňkách, IP66.
Instalovaný příkon osvětlení Pi = cca 50kW/400V/AC
Přepočtený výkon osvětlení Pp = cca 40kW/400V/AC
Nouzové osvětlení únikové cesty v hale mořírny bude provedeno zářivkovými svítidly v krytí
IP66 s piktogramy.
Osvětlení rozvodny
Osvětlení rozvodny bude provedeno zářivkovými svítidly, které budou umístěny na stropě
nové rozvodny mořírny. Některá zářivková svítidla budou s nouzovými moduly
(akumulátorové baterie) a budou plnit funkci nouzového osvětlení rozvodny nové mořírny.
V normálním provozu budou svítit obě dvě trubice zářivkového svítidla. Při výpadku napětí
bude svítit pouze jedna trubice tlumeně.
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Osvětlení laboratoře
Osvětlení laboratoře je navrženo v souladu s normou ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení –
Osvětlení pracovních prostorů. Osvětlení bude řešeno svítidly zářivkovými v průmyslovém
provedení přisazenými ke stropu. Napojení osvětlení bude z rozváděče RS a ovládání bude
z místa od vstupů.
Vytápění
Vytápění objektu mořírny, vestavěného do nevytápěného skladu válcovaného drátu (VD),
bude zajištěno pomocí 15 ks teplovodních ohřívačů vzduchu bez žaluzie s jednofázovým
axiálním ventilátorem např. typu LERSEN 020 o průtoku vzduchu Q = 4200 m3/hod
s dvoustranným lakovaným ANEMOSTATEM a směšovací komorou. Regulace
horkovodního kaloriferu bude zajištěna pomocí týdenního programovatelného termostatu.
Vytápěcí jednotky budou nasávat venkovní vzduch a vzduch ze skladu VD, filtrovat ho a
ohřívat na teplotu potřebnou pro vytápění prostoru mořírny. Cirkulovat či využívat rekuperaci
vzduchu z mořírny nelze z důvodu vysoce korozivního prostředí. Jednotky budou mít
zajištěnu protimrazovou ochranu ohřívače. Tepelná bilance je zpracovaná na základě
ukazatelů v závislosti na uvažované zastavěné ploše, obestavěného prostoru a již obdobných
zrealizovaných staveb. Byla vypočtena zkráceným výpočtem podle ČSN 38 3350 pro oblastní
nejnižší venkovní teplotu – 15 °C.
Celkový požadovaný topný výkon Q = 750,393 kW
Energoobjekt (rozvodna, trafostanice) a laboratoř budou vytápěny pomocí el. konvektorů
např. typu Ecoflex – 3ks o výkonu celkem 6000 W.
Parametry topné vody:
Topná voda 90/70 °C
Teplota vstupní vody 90 °C
Teplota výstupní vody 70 °C
Tlak topné vody p = 0,20 MPa
Stavební objekt stávající rekonstruované mořírny musí vyhovovat požadavkům normy ČSN
73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov. Jako zdroj tepla bude sloužit stávající rozdělovač, který
je umístěn v rohu stávající haly tažírny patentovaného drátu, na který se napojí nové ocelové
izolované přívodní potrubí topné vody 2 x DN 100 o teplotním spádu 90/70°C a tlaku
teplotního média p = 0,20 MPa. Ze stávajícího hlavního rozvodu topné vody bude topné
medium k vytápěcím jednotkám přivedeno ocelovým potrubím DN 32. Přívodní a vratné
ocelové potrubí bude zhotoveno z ocelových bezešvých trubek dle ČSN 42 5715.1, materiál
11 353.1. Každý teplovodní ohřívač vzduchu bude opatřen uzavíracími armaturami, pro
případ možného odstavení nebo výměny. Jednotlivé teplovodní ohřívače vzduchu budou
zapojeny na regulační systém, který bude řídit automatický chod vytápěcích a větracích
jednotek. Teplovodní rozvod bude veden po obvodové zdi v řadě sl. J1 a B, odkud budou
napájeny jednotlivé teplovodní ohřívače vzduchu. Horizontální rozvod bude veden tak, aby
ocelové potrubí mohlo volně dilatovat. Proti tepelným ztrátám bude ocelové potrubí
zaizolováno tepelnou izolací dle průměru potrubí.
Celková roční spotřeby tepla dle ČSN 38 3350
Qc = 1577,626 MWh/rok
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Větrání
Větrány budou tyto objekty :
•

Hala mořírny

•

Laboratoř

Hala mořírny
Větrání haly mořírny bude řešeno technologickým odsáváním Vomin = 65 000 m3/h až Vomax
= 80 000 m3/h se zajištěním filtrace škodlivin podle platných předpisů a s přívodem vzduchu.
V letním období budou využívány stavební otvory (okna, žaluzie, uzavírací klapky apod.)
nebo vytápěcí jednotky s funkcí větrání. V zimním období vytápěcími jednotkami s funkcí
horkovodního ohřevu. Tímto technologickým odsáváním (s vhodně navrženým přívodem
vzduchu) je zajištěna dostatečná výměna vzduchu v prostoru mořírny X = 4-8 x/hod.
Laboratoř
Laboratoř bude klimatizovaná. Pro zajištění vhodného mikroklimatu je dále navrženo
klimatizační zařízení (SPLIT systém).
Počet pracovních míst
Obsluha mořící linky z pohledu pracovních sil bude shodná s nynějším stavem. Mořírna bude
fungovat v nepřetržitém, třísměnném provozu. Mořírna je obsluhována těmito pracovníky:
•

mořič, jeřábník – nepřetržitý, třísměnný, čtyřčetný provoz (zajišťuje vlastní omoření
materiálu ve vanách, provádí zavěšení břemen na mořící C-hák, proces vlastního
moření a svěšení břemene na transportní člen, zároveň zajišťuje otevírání a zavírání
vík mořících van)

•

údržbář lázní – denní směna od pondělí do pátku (zajišťuje obsluhu mořících lázní,
plnění, čištění, údržbu zařízení atd).

•

chemik mořírny - denní směna od pondělí do pátku (zjišťuje koncentrace kyselin a
množství oxidů železa v lázni a jejich vyhodnocování).

Celkový počet pracovníků v dělnické profesi bude činit 11. Návoz a odvoz mořených
materiálů bude i nadále zajišťován vysokozdvižnými vozíky, řidiči nejsou vedeni ve stavu
mořírny.
7.

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládaná výstavba nového skladu VD: 2008
Předpokládaná stavba mořírny: 2009 – 2010
Předpokládaná ekologická likvidace staré mořírny a úprava na sklad: 2011 – 2012
8.

Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj: Moravskoslezský
Obec: Bohumín
Příslušná obec s rozšířenou působností: Bohumín
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9.

Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat
•

územní rozhodnutí

Městský úřad Bohumín, stavební odbor, příslušný podle §117 odst. 1 písm. e/ zákona č.
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů
•

stavební povolení

Městský úřad Bohumín, stavební odbor, příslušný podle §117 odst. 1 písm. e/ zákona č.
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů
•

umístění velkého zdroje znečišťování

Krajský úřad MSK, odbor životního prostředí a zemědělství, , příslušný podle § 48 odst. 1
písm. r) zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a změně některých zákonů ve znění zákona
č. 472/2005 Sb.

B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Investiční záměr se týká pouze několika pozemků v katastrálním území Nový Bohumín
(č.k.ú. 707031), parcelní číslo p.č. 1049/14, 1049/10, 1049/11. Jedná se o parcely určené pro
výrobu a skladování a manipulační plochy. Zájmové území je součástí zastavěného areálu
ŽDB GROUP a.s. a jedná se o území s vysokou hustotou zástavby halami, sklady,
technologickými provozy, kolejištěmi vleček apod. Záměr nepředstavuje nároky na dočasný
nebo trvalý zábor zemědělského a půdního fondu. Záměrem také nebudou dotčeny parcely
určené k plnění funkce lesa.
B.II.2. Voda
Výstavba
Záměr stavby nepočítá s podstatnými nároky na odběr pitné nebo užitkové vody. Záměr
nevyvolá potřebu zřízení nového zdroje vody.
Místem odběru užitkové (technologické) vody pro výstavbu bude stávající vodovodní řád
(hydranty). Napojení na jednotlivé odběrné místa bude provedeno soupravou s průtokovým
měřičem vody. Potřebné množství vody pro výstavbu vychází z min. nutného přítoku vody
pro požární účely, tj. 4,0 l/s. Technologická voda pro přípravu stavebních směsí bude
využívána přímo v místech výroby směsí, hotové směsi budou dováženy na stavbu. Případná
potřeba vody přímo na stavbě, např. pro zkrápění komunikací při nepříznivých podmínkách
bude zajištěna dodavatelem stavebních prací.
V případě výstavby se předpokládá využití sociálního zařízení ve stávajících sociálních
objektech VJ TPD, napojených na stávající rozvody pitné vody. Pro potřebu výstavby
investor poskytne dodavatelům šatny, umývárny a WC v prostorách investora (požadavky
budou upřesněny v prováděcích projektech na základě potřeb hlavního dodavatele stavby).
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Provoz
Pitná voda
Objekty určené pro pracovní činnost budou zásobeny pitnou vodou dle § 3 odst. 1 zákona
č. 258/2000 Sb., Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou
a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Napojení na pitnou vodu a kanalizaci
bude provedeno z nejbližších areálových rozvodů. V hale mořírny budou nainstalovány 1
bezpečnostní sprcha pro celkový oplach těla a 2 bezpečnostní sprchy pro výplach očí. Budou
umístěny tak, aby byly snadno přístupné ze všech pracovních míst mořírny. Dále bude
v místnosti obsluhy 1 umyvadlo s pitnou vodou a teplou vodou, pro zaměstnance mořírny.
V plánovaném objektu laboratoř bude rovněž umístěno jedno umyvadlo. Další sanitární
zařízení (šatny zaměstnanců, sprchy, WC a úklidová komora) nejsou předmětem návrhu,
budou využívány stávající zařízení. Nárůst spotřeby pitné vody se nepředpokládá, jedná se o
rekonstrukci a modernizaci stávajícího provozu.
Užitková (technologická) voda bude sloužit jako základ všech lázní. Všechny lázně budou
tvořeny vodou s přísadou chemické látky nebo kyseliny HCl.
Předpokládaná spotřeba oplachových vod: 45m3/hod.
Kvalita vody: obsah Cl-iontů max. 50 mg/l.
Potrubí
Přívodní potrubí bude vedeno nově po stávajících mostech z čerpací stanice č. 5, do mořírny
vstoupí u sl. č. 27A’. Předpokládaná délka přívodního potrubí v hale bude cca 280 m,
předpokládaná délka přívodního potrubí vedoucí venkovním prostorem po stávajících
mostech bude cca 190 m (dimenze potrubí DN 63). Ve venkovním prostředí bude potrubí
ocelové, izolované, v prostředí hal (mořírny) potrubí z PPr. Veškeré potrubí bude spádováno
ve spádu 0,3 % směrem k vanám. Nejnižší místa potrubí vody budou odvodněna pomocí
odvodňovacího potrubí, na kterém bude instalována uzavírací armatura s PPr. Dilatace
ocelového potrubí bude kompenzována v celém úseku vlastní pružností potrubí. Dle
požadavku investora bude na přívodním potrubí vody instalováno měření spotřeby vody.
Velikost, typ a umístění vodoměru bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace.
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Vzduch
Vzduch bude přiváděn z centrálního podnikového rozvodu pro míchání lázní a bude kvalitou
vyhovovat. Třída jakosti stlačeného vzduchu bude dle ČSN ISO 8573 – 1. Nový potrubní
rozvod tlakového vzduchu bude napojen na hlavní páteřní rozvod tlakového vzduchu DN 80,
jdoucí po vnitřní stěně haly tažírny patentovaného drátu kolem skladu kyselin ve výšce cca
4,0 m a dále povede po stěně mezi novou mořírnou a skladem kyselin a poté v řadě sloupů J2.
Ze stávajícího hlavního rozvodu tlakového vzduch bude k jednotlivým vanám vzduch
přiveden PPr potrubím DN20. Před zaústěním do lázně bude potrubí osazeno uzavírací
armaturou s PPr. Předpokládaná délka přívodního potrubí činí cca 95m. Veškeré potrubí
stlačeného vzduchu bude spádováno ve spádu 0,3 % směrem k vanám. Nejnižší místa potrubí
tlakového vzduchu budou odvodněna pomocí odvodňovacího PPr potrubí DN20, na kterém
bude instalována uzavírací armatura s PPr.
Parametry vstupního tlakového vzduchu z centrálního rozvodu:
•

Tlak tlakového vzduchu v potrubním rozvodu p = 0,6 Mpa

•

Vstupní průměr ocelového potrubí pro rozvod tlakového vzduchu DN 80 ( G 3“ )
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•

Spotřeba cca 2000 Nl/min

Tlakový vzduch pro míchání bude přiveden k těmto kádím:
•

vana aktivace

•

vana neutralizace

•

vana SALE TRI (2 vany)

•

vana Stearlube T 350 (1 vana)

•

vana vápno (2 vany)

•

vana BORAX (1 vana)

Tlakový vzduch ovládací bude přiveden ke všem vanám, které mají víka. Jedná se o tyto
vany:
•

vana fosfát

•

vana aktivace

•

vana HCl

•

vana Sale TRI

•

Stearlube T 350

•

vana Borax

•

vana vápno

•

vana suška

•

vana rezerva

Zemní plyn
Zemní plyn bude využíván pro sušení materiálů po moření v sušící peci . Nepředpokládají se
jiná zařízení spotřebovávající zemní plyn (ZP) na mořírně. Nový potrubní rozvod STL ZP pro
rekonstruované mořírny bude napojen na stávající páteřní řád, přívodní ocelové potrubí STL
zemního plynu DN 65. Potrubí je vedeno po vnější stěně haly tažírny patentovaného drátu
kolem skladu kyselin ve výšce cca 6,0 m a nový potrubní rozvod STL ZP povede po stěně
mezi novou mořírnou a skladem kyselin a poté v řadě sloupů J2. Ze stávajícího hlavního
rozvodu STL ZP bude k jednotlivým sušárnám přiveden ocelovým potrubím DN 25 přes nově
navrhované STL/NTL regulátory tlaku. Předpokládaná délka přívodního potrubí činí cca 95
m. Regulátorem tlaku se bude redukovat přívodní tlak ZP o hodnotě p = 170,0 kPa pro níže
uvedená technologická zařízení:
4 x sušící komory s předpokládaným tepelným výkonem plynových hořáků Q = 100,0 až
300,0 kW a spotřebou zemního plynu V = 11,0 až 33,0 m3/hod. Nový potrubní rozvod STL
ZP bude proveden pomocí ocelových trubek hladkých bezešvých DN 100. Jednotlivé
odbočky budou z ocelových trubek hladkých bezešvých DN 25.
Odbočka ocelového potrubí STL zemního plynu DN 25 bude vyvedena dle požadavků 80 cm
nad úroveň podlahy haly a zakončena STL/NTL regulátorem tlaku a uzavírací armaturou .
Veškeré ocelové potrubí STL zemního plynu DN 100 a DN 25 bude spádováno ve spádu 0,3
% směrem k jednotlivým sušárnám. Ocelové potrubí bude spojováno svařováním.
Navrhovaný nový STL a NTL ocelový plynovod bude realizován dle normy ČSN 38 6420.
ŽDB GROUP a.s.
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Pára
Parametry páry pro ohřev mořících van z centrálního rozvodu závodu činí:
•

Tlak páry v potrubním rozvodu na vstupu p = 0,35 MPa

•

Teplota páry v potrubním rozvodu na vstupu t = 250 °C

Vstupní průměr ocelového potrubí bude DN 80. Navrhovaný nový objekt mořírny bude
zásobován párou ze stávajícího rozdělovače a sběrače páry, který je umístěn na stěně „b“ ze
strany patentovny. Pára z rozdělovače se přivádí novým izolovaným ocelovým potrubím DN
80 k vytápěným vanám mořící technologie. Předpokládaná délka přívodního / odvodního
potrubí bude cca 2 x 150 m.
Budou vytápěny následující vany, jejichž součástí je parní výměník:
•

vana teplý oplach, ohřev (4 vany)

•

vana SALE TRI (2 vany)

•

vana Stearlube T 350 (2 vany)

•

vana vápno (2 vany)

•

vana fosfátovací (3 vany)

Kyselina chlorovodíková – HCl
Kyselina chlorovodíková bude sloužit jako hlavní mořící médium. V zásobnících se ukládá v
koncentraci 30 %, pro moření se používá naředěná na koncentraci 15 %, při 3 % roztoku je
lázeň vypouštěna a zakládá se nová. Přívod bude přiveden pouze do lázní na HCl. Nový
potrubní rozvod HCl pro novou mořírnu bude napojen na stávající čerpadlo ve skladu kyselin.
Potrubí dále povede přes stěnu mezi novou mořírnou a skladem v místě řady sl. č. J2. Zde je
potrubí vedeno pod jeřábovou dráhou a jednotlivé odbočky vedou k jednotlivým vanám s
HCl. Předpokládaná délka přívodního potrubí činí cca 100 m. Každá odbočka bude opatřená
uzavírací armaturou. Každá větev se dá samostatně odstavit. V nejvyšších místech bude
systém odvzdušněný pomocí odvzdušňovacích ventilů, v nejnižších se dá celý systém
vypustit. Předpokládaná spotřeba HCl s koncentrací 30 % bude cca – 2000 m3/rok, tj. 167
m3/měsíc.
Elektrická energie
Instalované příkony - el.energie – 3x 400V/50Hz, 230V/50Hz
Hala mořírny……………………………………………………. 15,0 kW
Energoobjekt …………………………………………………... 4,5 kW
Laboratoř………………………………………………………... 1,2 kW
Roční spotřeba - el.energie – 3x 400V/50Hz, 230V/50Hz
Hala mořírny……………………………………………………. 12 000 kWh
Energoobjekt …………………………………………………... 3 500 kWh
Laboratoř………………………………………………………... 950 kWh
V rámci rekonstrukce bude provedeno:
•

nové technologické rozváděče RM1, RM2, spojovací vedení mezi nimi a jednotlivými
zařízeními technologické linky mořírny včetně napojení jeřábů, čerpadel použitých
lázní, dopravníku, nových el. sušek (Pi=cca 400kW/400V/AC pro jednu sušku),

ŽDB GROUP a.s.
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rozvaděčů odsávacích ventilátorů technologické linky mořírny (rozváděče jsou
vybaveny frekvenčními měniči – dodávka technologie mořírny), vzduchotechnického
zařízení a kaloriferů,
•

nové kompenzační rozváděče RC1, RC2 v nové rozvodně mořírny,

•

měření činné el. energie v nových technologických rozváděčích RM1, RM2,

•

ochrana kabelů před mechanickým poškozením,

•

nové kabelové trasy,

•

přemístění stávající kabeláže na stávající dělící stěně mořírny do kabelových žlabů
umístěných na pomocné ocelové konstrukci,

•

zpětná montáž stávajících kabelů z kabelových žlabů na nové kabelové rošty umístěné
na novou dělící stěnu haly mořírny.

Rozvodná soustava: 3 PEN AC 230/400V/TN-C technologické rozvody 3 AC, 50Hz, 6kV/IT
napájecí strana VN. Měření spotřeby el. energie bude provedeno v nových technologických
rozváděčích RM1, RM2. Na rekonstrukci a modernizaci rozvodné soustavy se bude podílet
závod Energetika ŽDB GROUP a.s.
Kabelové trasy
Bude využito stávajících kabelových tras pro přívodní napájecí kabely pro hlavní
technologické rozvaděče RM1, RM2, světelný rozváděč RS umístěné v nové rozvodně
mořírny. Kabeláž uvnitř rozvodny NN mořírny bude provedena pod omítkou. Kabeláž v
trafostanici mořírny bude provedena pod omítkou. Kabeláž uvnitř haly mořírny bude
umístěna na plastových kabelových roštech a v plastových trubkách patřičných dimenzí.
B II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Vnitřní logistika
Jedná se o dopravu svitků, kruhů, stojanů a palet do mořírny a způsob manipulace s cílem
snadného, bezpečného a rychlého zavěšení břemene na C-hák. Na konci procesu po moření,
se materiál snímá s C-háku a je připraven k transportu vysokozdvižným vozíkem (VZV) na
další operace. Vzhledem k požadavku na moření dvou svitků na jednom C-háku najednou,
budou kladeny zvýšené nároky na přípravu svitků před mořením a také na umístění
omořených svitků. Svitky a palety mají z hlediska manipulace výhodu v tom, že je lze pomocí
VZV naložit z čela i zezadu. Naproti tomu stojany lze naložit na VZV pouze z jedné strany,
od základny stojanu.
Vnější logistika
Po dobu výstavby nové mořírny ve skladu válcovaného drátu se vnější logistika do stávající
mořírny nezmění. Prodlouží se však dopravní trasy VZV, jelikož ve skladu VD ze strany
současné mořírny bude probíhat výstavba nové mořírny. Z nového skladu VD (na místě
skladu olova) budou přepravu VZV komplikovat přejezdy přes venkovní nekryté plochy.
Příjezdy na staveniště a organizace dopravy
Pro výstavbu bude využito automobilové nákladní a železniční dopravy. Příjezd na staveniště
bude směřován přes vrátnici č. 2 z ulice Revoluční a dále po vnitrozávodních komunikacích.
Do prostoru stávající mořírny a východní části skladu VD bude příjezd veden kolem haly
tažírny patentovaného drátu z východní strany. Současná mořírna přiléhá přímo k
vnitrozávodní komunikaci, což výrazně ulehčuje dopravu a manipulaci s materiály na stavbě.
Sklad VD je přístupný ze dvou stran, ze strany východní přes halu patentovny a ze strany
ŽDB GROUP a.s.
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západní přes štítovou stěnu z vnitropodnikové komunikace vedoucí kolem západní stěny haly
tažírny patentovaného drátu. Při realizaci stavby ve skladu VD bude dopravou ovlivněn
provoz vlastní tažírny a provoz v nedotčené (západní) části skladu VD. Vjezdy do prostoru
staveniště budou regulovány tak, aby docházelo k plynulé vykládce a nakládce a odjezdu
vozidel. Automobilová doprava do všech prostorů stavenišť je velmi omezená. Prostor
staveniště umožňuje vjezd nákladním automobilům, traktorům
Charakter staveniště
Stávající plochy investora, využitelné pro zařízení staveniště, lze využít naproti mořírny vedle
neutralizační stanice. V současné době se tato plocha využívá jako venkovní sklad. Plocha pro
zařízení staveniště bude cca 2000 m2. Pro potřebu výstavby poskytne investor šatny,
umývárny a WC v prostorách investora, jídelny a kantýny, zdravotnické zařízení,
komunikace. Kanceláře v místě stavby nebudou, po dohodě s investorem je možné poskytnout
prostory ve správní budově. Pro stravování pracovníků stavby bude možné využívat
stravovací zařízení v blízkosti staveniště v areálu TPD – závodní jídelna, kantýna.

B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Rozptylová studie byla vypracována společností AZ GEO, s.r.o.
Výstupy do ovzduší budou tvořeny spalováním zemního plynu v sušící komoře a odtahem
z mořících lázní. Z provozu zařízení lze předpokládat především emise NOx, tuhých látek, CO
a HCl. S využitím zkušeností zpracovatele rozptylové studie lze při uvedených množstvích
spalovaného zemního plynu (cca 45 tis. m3/rok) a znečišťujících látek z odsávání očekávat
možnost významnějšího ovlivnění imisní situace pouze v případě oxidů dusíku, PM10 a HCl.
Dopady na imisní situaci v případě ostatních polutantů budou méně významné.
Při procesu fosfátování vzniká na kovově čistém povrchu vrstva nerozpustného terciálního
fosforečnanu zinečnatého. Pochod fosfatizace vytváří na povrchu drátu pevnou, souvislou a
aktivní vrstvu která ve spojení s mazivem nejlépe zabezpečuje pochod tažení, jakost povrchu
taženého (válcovaného) materiálu a korozní ochranu povrchu.
Základní složkou fosfatizační lázně je roztok hydrogenfosforečnanu zinečnatého, s určitým
obsahem volné kyseliny fosforečné. Při fosfátování ocelového materiálu dochází na jeho
povrchu k reakci, při niž volná kyselina rozpouští železo za současného vzniku vodíku:
Fe + 2 H3PO4 → Fe(H2PO4)2 + H2
Tím dochází na styčné ploše „ocel lázeň“ k úbytku volné kyseliny v lázni a k porušení
hydrolytické rovnováhy roztoku, což umožní hydrolytický rozklad hydrogenfosforečnanu v
lázni za vzniku nerozpustného terciálního fosfátu. Vzniká tato reakce:
3 Zn(H2PO4)2 → Zn3(PO4)2 + 4 H3PO4
Vznikem volné kyseliny fosforečné se současně obnoví rovnováha roztoku. Terciální
fosforečnan zinku se ukládá na povrchu ocelového materiálu a vytváří požadovanou
ochrannou vrstvu.
Na základě vyjádření objednatele a dodavatele chemických látek, používaných
v procesu, firmy HENKEL při reakci povrchu drátu a fosfátovací lázně nevznikají
výpary Zn, tudíž modelování rozptylu kovů považujeme v případě uvedeného záměru za
nerelevantní.
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Bodové zdroje představují komíny a výduchy sloužící k odvodu plynů vznikajících při
provozu technologie.
Jedná se o následující zdroje:
Severní větev:
•

odsávání par z mořících lázní HCl a fosfátování

•

odsávání par z lázní Sale TRI, Stearlube a vápno

•

stacionární zdroj spalování v sušící komoře

Jižní větev:
•

odsávání par z mořících lázní HCl

•

odsávání par z lázní Borax, Stearlube a vápno

•

stacionární zdroj spalování v sušící komoře (výduch totožný se severní větví)

Pro provoz nové mořírny dle zákona č. 86/2002Sb. o ochraně ovzduší a nařízením vlády
č. 615/2006 Sb. o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních
stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, jsou dle přílohy č. 1 stanoveny emisní limity a je
stanovena kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší. Uvedené limity pro výstavbu mořírny je
nutné plnit dle části III. „Kategorie, emisní limity a technické podmínky provozu zdrojů
platné od 1. ledna 2010“ bod 2.6 Povrchová úprava kovů, plastů a jiných nekovových
předmětů – procesní vany.
V souladu se zákonem o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a nařízením vlády č. 615/2006 Sb.
bude nová mořírna realizována tak, aby plnila stanovené emisní limity a odpovídala nejlepším
dostupným technikám ( BAT ).
Emisní limit (mg/m3)

Emisní zdroj
Mořící lázně

TZL

HCl

50

10 2)

Vztažné podmínky
B*

2

Kategorie: velký zdroj jeli obsah lázní větší než 30 m .
Pozn: vztažné podmínky B – koncentrace ve vlhkém plynu za normálních podmínek (tlak 101,325 kPa a teplota
273,15°K
2)
Odkazy: platí pro použití HCl u povrchových úprav

Pro ostatní aktivační lázně (nosiče maziva a mýdlovací roztoky) platí obecné emisní limity:
Emisní limit (mg/m3)

Emisní zdroj

Vztažné podmínky

TZL

Ostatní aktivační lázně

50

B

Pro nové sušící pece platí obecné emisní limity (přímý procesní ohřev) tj:
Emisní limit (mg/m3)

Emisní zdroj
Sušící pece (plynové)

Vztažné podmínky

NO2

CO

500

800
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Vzhledem k absenci údajů o emisích z daného zařízení byly jako výstupní koncentrace
sledovaných polutantů použity limitní hodnoty dle vydaného integrovaného povolení na
obdobnou mořírnu ve vlastnictví ŽDB – Mořírna Candor tj. 30 mg/m3 pro ukazatel TZL, což
je limit výrazně nižší, než uváděný limit BAT. V praxi je na zařízení CANDOR dosahováno
emisních výstupů v rozmezí 4,2 – 8,8 mg/m3 (údaje z roku 2006), tudíž použitá hodnota
nadhodnocuje očekávaný stav směrem k vyšší bezpečnosti vypočtených hodnot a tím snižuje
riziko případných negativních dopadů na sledované oblasti. V případě stanovení emisí HCl ze
zdroje byly použity limitní emisní údaje dle nejlepších dostupných technik (BAT), které jsou
nižší než stanovené limity v mořírně Candor (stanoveno 30mg/m3).
Výstupní objem vzdušiny z výstupů z lázní byl stanoven dle dodaných podkladů k provozu, tj.
maximální množství odsávané vzdušiny z každé lázně je stanoveno na 5 tis. m3/hod.
V případě otevření lázní při přesunu mořeného materiálu bude tato vzdušina odsávána
v objemu 20 tis. m3/h. Vzhledem ke skutečnosti, že tato operace tvoří zanedbatelný časový
úsek v poměru k celkové době moření a není předpokládán výraznější nárůst emisí, je tento
údaj při výpočtu zanedbán.
Množství spalin ze stacionárních (bodových) zdrojů a emisní charakteristiky byly spočteny na
základě maximálního výkonu spalovacího zařízení (300 kW).
Tabulka č. 1

Severní větev:
odsávání par z mořících
lázní HCl a fosfátování

Severní větev:
odsávání par z lázní Sale
TRI, Stearlube a vápno

Jižní větev:
odsávání par z mořících
lázní HCl

g/s
g/s
g/s
m
m3/s
°C
m
m/s
%/100
hod/den

0.083
0.249
19
8.3
30
1
11.72856
0.91
24

0.126
19
4,2
85
0,95
7.769194
0.91
24

0.055
0.165
19
5.5
30
1
7.771935
0.91
8

stacionární zdroj
spalování v sušící
komoře

Jednotka

Hmot. tok HCl
Hmot. tok PM10
Hmot. tok NOx
Výška emise nad terénem
Objem vzdušiny
Teplota vzdušiny
Průměr výduchu
Výstupní rychlost plynu
Roční využití zdroje
Počet provozních hodin

Jižní větev:
odsávání par z lázní Sale
TRI, Stearlube a vápno

Parametr

Použité emisní charakteristiky stacionárních zdrojů

0.126
2,8.10-5
2,75.10-3
12
12
4,2
0,0176
85
150
0,95
0,5
7.769194
0.138
0.91
1
8
24

Liniové zdroje jsou tvořeny přilehlými komunikacemi, po kterých probíhá přeprava surovin a
hotových výrobků. Po konzultaci s pracovníky ZÚ Ostrava a vzhledem k minimálnímu
nárůstu dopravy během výstavby a následném provozování mořírny (při výstavbě záměru 3
automobily denně, nová mořírna nahradí stávající zařízení), bylo upuštěno od modelování
liniových zdrojů, jelikož se jedná o zanedbatelný imisní příspěvek.
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B.III.2. Odpadní vody
Moření a povrchová úprava oceli je zdrojem kapalných škodlivin ve formě odpadních vod
z pracovních lázní a vodních oplachů, polotekutých nebo tuhých odpadů, které jsou tvořeny
nerozpustnými okujemi a zbytky nečistot z povrchu drátu a také kaly vzniklými při
zneškodňování odpadních vod.
Při moření a povrchové úpravě ocelového drátu vznikají dva druhy odpadních vod:
•

opotřebené mořírenské roztoky,

•

kyselé odpadní oplachové vody,

Tyto druhy odpadních vod obsahují volnou kyselinu a soli železa (s naprosto rozdílnými
koncentracemi).
Neutralizace odpadních vod
Při neutralizaci opotřebovaných mořírenských roztoků dojde k reakci mezi kyselinou
a zásadou za vzniku solí a vody. K neutralizaci se plánuje využít práškový tuhý vápenný
hydrát s obsahem asi 85 % hmot. Ca(OH)2. Sledované hodnoty vypouštěných
neutralizovaných odpadních vod: BSK5 (biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní), NL
(nerozpuštěné látky), RL (rozpuštěné látky), NH4+, Cl-, suma Fe, oleje, pH.
Navrhované technologie neutralizace
Použití diskontinuálního procesu, který probíhá v těchto krocích:
•

shromažďování odpadních vod při jejich současném promíchávání,

•

přidávání neutralizačního prostředku (vápenný hydrát),

•

oxidace hydroxidů železa (Fe(OH)2, Fe(OH)3) provzdušněním,

•

sedimentace pevných látek vzniklých oxidací,

•

odčerpání kalů a jejich doprava na vhodné místo,

•

odvodnění kalů v kalolisech.

Předpokládaný objem kyselých oplachů a kyselých vod vzniklých absorpcí z odsávání bude
cca 35 000 m3/rok. V případě dostupnosti termické regenerace HCl, lze za určitých podmínek
(kvalita odpadních vod) používat kyselé oplachy jako médium při absorpci plynného
chlorovodíku.
Regenerace HCl
K regeneraci odpadních mořírenských roztoků s kyselinou chlorovodíkovou jsou aplikovány
tyto postupy :
•

oxidačně hydrolytické vysokoteplotní pochody,

•

chemické a elektrolytické pochody (uvolňování HCl jinou kyselinou nebo
elektrolýzou),

Využité kyseliny a oplachové vody – neutralizace, regenerace
Při opotřebení mořící lázně je nutné použitou lázeň vypustit a založit novou. Opotřebená
lázeň se přepustí do akumulační jímky. Jímky budou tři, podle charakteru jímané náplně:
•

využitá HCl – HCl sloužící pro moření surových drátů (vhodná k regeneraci)

•

využitá HCl s těžkými kovy – HCl s příměsí olova po moření drátů po patentování
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•

oplachové vody – ostatní lázně mimo HCl vč. absorbentu

Do těchto jímek bude vedeno potrubí z PPr samospádem z každé vany . Z jímek bude
médium čerpáno na neutralizační event. regenerační stanici. Každá větev bude mít jedno
čerpadlo v provozu a druhé jako záložní. Dle požadavku investora bude na potrubí, jdoucím
do neutralizační stanice, instalováno měření množství vypouštěných vod a kyselin.
Neutralizační stanice v současné době funguje nad 100 % své kapacity. Vzhledem ke
zvětšeným objemům mořících van lze předpokládat navýšení množství vod jdoucích na
neutralizaci, tzn. že bude nutná její rekonstrukce. Neutralizační stanice bude muset zpracovat
veškerá množství opotřebených vod a kyselin z mořírny a patentovny. Rekonstrukce
neutralizační stanice není předmětem řešení tohoto záměru (zpracovává se samostatně).
Předpokládá se, že 30 % z celkového objemu vypuštěných kyselin bude tvořit kyselinu HCl
vhodnou k regeneraci. Regenerovat lze využitou HCl bez těžkých kovů. V současné době se
nachází v ŽDB regenerační stanice, je však vzdálena od VJ TPD cca 6,5km po železnici a cca
3 km po silnici. V případě využití by muselo dojít k její rekonstrukci a modernizaci. Využitá
HCl by se musela převážet pomocí cisteren železničních vozů nebo nákladních automobilů,
což s sebou přináší vybudování stáčecích míst a koordinaci dopravy. Druhou variantou je
výstavba nové regenerační stanice v blízkosti mořírny VJ TPD. Řešení regenerace kyselin
není předmětem tohoto záměru (zpracovává se samostatně).
Současný stav:
•

využitá HCl na neutralizaci – 2 400 m3/rok

•

využité oplachové vody – 30 m3/hod

Splaškové vody
Při výstavbě budou vznikat odpadní vody splaškové. Vzhledem k tomu, že budou
pravděpodobně využívána stávající sociální zařízení, bude splašková voda odváděna do
stávající kanalizace. V období provozu se nepředpokládá nárust splaškových odpadních vod
oproti stávajícímu stavu. Vznik odpadních vod technologických se nepředpokládá
(předpokládá se dovoz hotových stavebních směsí). V případě, že budou betonové a maltové
směsi připravovány v místě stavby, nelze vznik odpadních technologických vod vyloučit.
Voda použitá na čištění okolních komunikací během stavby bude odváděna stávající
kanalizační sítí. Množství odpadních vod nelze v této fázi přípravy záměru odhadnout.
Dešťové vody
Dešťové odpadní vody během provozu budou vznikat ve stejném množství jako v současné
době, neboť realizací záměru nevzniknou nové zpevněné plochy (realizace ve stávající hale).
Dešťové odpadní vody budou směřovány do podnikové kanalizační sítě.
B.III.3. Odpady
Odpady vznikající realizací záměru lze rozdělit do dvou částí:
•

odpady vznikající během výstavby;

•

odpady vznikající za provozu;

Odpady vznikající během výstavby – tyto odpady vzniknou v rámci výstavby nové mořírny,
předpokládá se vznik odpadů převážně kategorie „O“ (ostatní) při výstavbě nové mořírny.
Odpovědnost za nakládání s těmito odpady (kategorie O a případně N) budou mít zhotovitelé
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stavby (externí firma(y)) a tyto firmy budou vedeny jako původci odpadů vznikajících
v rámci stavby.
Odpady vznikající při provozu
Při běžném budoucím provozu se nepředpokládá vznik žádných nových odpadů, kromě těch,
které vznikají již za současného stavu. Odpady produkované současnou technologií moření
evidované v závodě Drátovna VJ TPD jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka č. 2

Seznam odpadů vznikajících při provozu

Kód dle katalogu
odpadu

Název druhu odpadu dle
katalogu odpadů

Předpoklad.
množství:

Kat.
odpadu

Způsob nakládání

11 01 08

Kaly z fosfátování

*Za rok 2007
130,11 t

N

Předání oprávněné
osobě

**11,10 t
Jiné odpady obsahující nebezpečné
odpad z údržby
látky
van

N

Skládka ŽDB GROUP
a.s nebo předání
oprávněné osobě

11 02 07
15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

Produkce od 4
lidí

O

Předání oprávněné
osobě

15 01 02

Plastové obaly

Produkce od 4
lidí

O

Předání oprávněné
osobě

15 01 07

Skleněné obaly

Produkce od 4
lidí

O

Předání oprávněné
osobě

15 01 10

Obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné

Odpad z
technologie

N

Předání oprávněné
osobě

Produkce od 4
Předání oprávněné
O
lidí
osobě
*Kaly z fosfátování - jejich množství se změní podle produkce (uvedeno množství za rok 2007).
**Jiné odpady obsahující nebezpečné látky - vznikají nárazově při čištění kanálu, kterými se vypouští odpadní
lázně na neutralizační stanici (nečistí se pravidelně)
20 03 01

Směsný komunální odpad

Všechny vany se budou vypouštět na neutralizační stanici, která je ve správě závodu Služeb.
Předpokládané budoucí množství využitých kyselina a oplachových vod z mořírny
přečerpávaných na neutralizační stanici:
Ø

využitá kyselina HCL - 11 01 05 - N - kyselé mořící roztoky - 2800 m3/rok

Ø

kyselina k regeneraci - 11 01 05 - N - kyselé mořící roztoky - 1200 m3/rok

Ø

využité oplachové vody - 11 01 11 - O/N-oplachové vody obsahující nebezpečné látky
- 45 m3/hod

Všechny tyto druhy odpadů budou zneškodňovány na vlastním zařízení Neutralizační stanice,
kde poté vznikají pevné kaly, které odváží externí firma.
Po výstavbě nové mořírny se stávající provoz mořírny zastaví a zahájí se sanace tohoto
území.
Firma AZ GEO s.r.o. Ostrava zpracovala „Aktualizovanou analýzu rizik (AAR)“ z října 2007,
hodnotící stav kontaminace areálu mořírny. V AAR je uvedeno, že provozované technologie
v části mořírny TPD kontaminovaly negativně podloží haly včetně cihelného zdiva stávající
haly. Výrazně je zejména exponováno vlastní zdivo mořících van, podloží pod mořícími
vanami a zdivo haly v blízkosti van. Odtěžení kontaminovaného materiálu van, navážek
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a sanace těchto ploch bude provedena v rámci vlastních demoličních prací po realizaci nové
technologie.Odborný odhad množství – 3000 t odpadu typu N a cca 1400 t odpadu typu O.
Odpady z demoličních prací budou dle provedených laboratorních analýz odebraných vzorků
stavebních konstrukcí deponovány na skládky dle členění na kategorie nebezpečný a ostatní
odpad. Při odstraňování všech odpadů musí být dodržen Zákon o odpadech č.185/2001Sb. ve
znění pozdějších předpisů a návazných vyhlášek k tomuto zákonu. Odstraňování
kontaminované zeminy a zdiva budou provádět specializované firmy s oprávněním dle
zákona č.62/1988 Sb. o geologických pracích ve znění pozdějších předpisů, odborně
způsobilých v oborech hydrogeologie a geologické práce – sanace a s oprávněním k nakládání
s nebezpečnými odpady. Novým založením stavby a odtěžením kontaminovaných podloží
a zdiva budov při likvidaci technologického zařízení dojde k výraznému zlepšení současného
negativního vlivu mořírny na ekologii. Stavba s uplatněním moderních zařízení kladně ovlivní
kvalitu i režim podzemních vod. Odpady kategorie „O“ budou přímo nakládány do
přepravních kontejnerů, nebo přepravních prostředků jako směsný stavební odpad a odváženy
na skládku dle určení zhotovitele. Odpad, který bude zařazen na základě chemického rozboru
jako nebezpečný, bude nutno likvidovat firmou mající pro tuto činnost oprávnění, např. budou
nabídnuty k likvidaci společnosti ASA, OZO Ostrava, apod. Odpovědnost za nakládání se
stavebními odpady během výstavby bude mít zhotovitel stavebních prací ( externí firma ),
který předloží při kolaudaci doklady o jejich likvidaci. Konkrétní zatřídění odpadů a místo
uložení bude provedeno v dalším stupni projektové dokumentace.
B.III.4. Ostatní
Hluk
Hluková studie byla vypracována RNDr. Vladimírem Sukem.
Současný stav hlukové zátěže lokality byl odvozen z výsledků měření provedených firmou
“Akusting, spol. s r.o.“ v dubnu 2007. Měření bylo provedeno v horních patrech výškových
panelových domů na ul. Sv. Čecha a domů na ul. Bezručova.
Měření proběhlo v noční době, aby byl v maximální míře omezen vliv hluku dopravy a ruch
města. Na obou místech bylo měřeno několik provozních stavů. Protože komplexní odstávka
celého provozu je možná pouze krátkodobě, proběhlo měření hluku pozadí pouze na měřicím
místě B2. Tato hodnota pak byla použita jako pozadí i na měřícím místě B1.
B1. Balkon bytu ul. Svatopluka Čecha 1074 v 10. NP
Pozadí:

41,7 dB

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A

51.5 dB

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A po odpočtu pozadí:

51,0 dB

Měřením byla prokázána tónová složka na frekvenci 315 Hz
B2. Balkon bytu ul. Bezručova 1145, v 11. NP
Pozadí:

41,7 dB

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A

47.0 dB

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A po odpočtu pozadí:

45,5 dB

ŽDB GROUP a.s.

Dokumentace o hodnocení vlivů stavby na ŽP

28

Bohumín - ŽDB GROUP - EIA mořírna

Měřením byla prokázána tónová složka na frekvenci 25 Hz
V tomto dokumentu je konstatováno, že hlavním zdrojem hluku v daných lokalitách je
průmyslový hluk (zejména v noční době) a hygienické limity v ekvivalentní hladině
akustického tlaku, korigované na hluk s tónovou složkou jsou zde prokazatelně překročeny.
Na základě výsledků uvedených v citovaném protokolu o měření (viz. kap. 3 b hlukové
studie) byl sestaven hlukový model zájmové lokality tak, aby odpovídal současné hlukové
situaci. Vliv hluku hodnoceného záměru bude hodnocen v souběhu se stávajícími zdroji hluku
v areálu podniku.
Zdroje liniové
Příjezd zůstává směřován z ul. Bezručova (II/471) a Revoluční přes vrátnici č. 2 a dále po
vnitrozávodních komunikacích. Do prostoru stávající mořírny a východní části skladu VD
bude příjezd veden kolem haly tažírny patentovaného drátu z východní strany. V případě
realizace stavby ve skladu VD bude dopravou ovlivněn provoz vlastní tažírny a provoz
v nedotčené (západní) části skladu VD.
V současné době činí dopravní nároky mořírny 10 – 12 kamionů denně. Provoz nové mořírny
zvýší stávající dopravní nároky cca o 30 % (3-4 kamiony). Nákladní doprava probíhá v denní
době.
Nakládka a vykládka kamionů a manipulace s materiálem bude prováděna vysokozdvižnými
vozíky. Typické parametry těchto prostředků jsou např.: TOYOTA SM 12 ( LWA = 75 dB),
TOYOTA PP 13 (LWA = 77 dB). Počet jízd vozíků bude pravděpodobně 250 denně.
Provoz na ul. Bezručova byl odvozen z výsledků celostátního sčítání dopravy v r. 2005,
provoz na ul. Revoluční a provoz přes vrátnici č.2 byl zjištěn sčítáním vozidel v dopravním
proudu ve dnech 18. – 21.3.2008.
Zdroje bodové
Bodovými zdroji hluku budou vzduchotechnická zařízení mořící linky, jejichž výtlaky budou
vedeny nad střechu, případně do fasády budovy.
Vytápění objektu mořírny je realizováno pomocí 15 ks teplovodních ohřívačů vzduchu bez
žaluzie s jednofázovým axiálním ventilátorem např. typu LERSEN 020 o průtoku vzduchu Q
= 4200 m3/hod
Vytápěcí jednotky budou nasávat venkovní vzduch a vzduch ze skladu VD, filtrovat ho
a ohřívat na teplotu potřebnou pro vytápění prostoru mořírny. Jednotky budou umístěny
v prostoru mořírny (LWA = 78 dB).
Větrání haly mořírny je řešeno: technologickým odsáváním s filtrací Vmax =125000 m3.hod-1
umístěném v přístavku na severovýchodní straně budovy (LWA = 98 dB), v letním období
i stavebními otvory (střešní světlíky + uzavírací klapky,..).
Pro zajištění větrání podstřešního prostoru je navržen odvod vzduchu nástřešními ventilátory
(4 ks s LWA = 82 dB)
Rozvodna bude větrána přetlakově s filtrací vzduchu a elektrodohřevem (LWA = 78 dB).
Trafostanice budou větrány nuceně podtlakově s odvodem axiálními ventilátory ve fasádě
a přívodem vzduchu přirozeným podtlakem přes stavební otvory v podlaze pod trafy (LWA =
85 dB).
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Zdroje plošné
Za plošné zdroje hluku jsou považovány části obvodového pláště objektu. Hlavní manipulace
s materiálem ze skladu a do skladu (s LWA = 105 dB), postupný přesun a ponořování do
jednotlivých van, stejně jako další transporty zajišťují halové jeřáby (LWA = 88 dB). Veškerá
manipulace bude prováděna uvnitř haly.
Situace v hale s linkou byla modelována pomocí programového vybavení Izofonik, v.3.2.
Předpokládá se nepřetržitý provoz.
Výsledky uvedené v předchozích kapitolách jsou vztaženy na zdroje hluku uvedené v záhlaví
jednotlivých výsledků výpočtu. Výpočet byl proveden pro nejméně příznivý stav, a to za
následujících podmínek:
1.

Výpočet byl proveden s použitím
vzduchotechnických zařízení

akustických

parametrů

nejhlučnějších

2.

Výpočet byl proveden pro stav, kdy jsou v nepřetržitém provozu všechny zdroje hluku
po dobu 8 na sebe navazujících hodin, resp. 1 hodiny pro noční dobu

3.

Hluk ze vzduchotechnických zařízení nebude ve spektrální charakteristice vykazovat
tónovou složku

Souhrn výsledků výpočtu je uveden v následující tabulce.
Tabulka č. 3

Změny ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů

Výp. bod č.

výška [m]

LAeq,T [dB] souč.
stav

1
2

25.0
28.0

51.5
52.7

1
2

25.0
28.0

51.5
47.1

LAeq,T [dB]
cílový stav
denní doba
51.5
52.8
noční doba
51.5
47.2

LAeq,T [dB]
příspěvek záměru
26.9
35.6
26.6
30.4

Z uvedených výsledků výpočtu vyplývá, že hygienický limit v ekvivalentní hladině
akustického tlaku je u staveb situovaných v širším okolí areálu fy ŽDB GROUP, a.s.
překročen, zejména v době noční. Ve spektrální charakteristice emitovaného hluku byla
měřením prokázána přítomnost tónové složky. Provoz hodnoceného záměru – mořící linky se
pravděpodobně projeví pouze nepatrně, a to u chráněných prostorů situovaných poblíž
záměru. V daném případě se jedná o zástavbu mezi ul. Bezručova a Revoluční, kde lze
očekávat zvýšení ekvivalentní hladiny akustického tlaku řádově o 0.1 dB. Toto navýšení leží
hluboko pod mezí odchylky výpočtu a není prokazatelné měřením.
Jak vyplývá z výsledků výpočtu uvedených v tabulce č. 5 hlukové studie, nedojde vlivem
hodnoceného záměru ke změně ekvivalentní hladiny dopravního hluku.
Požadavky Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací, § 11, odst. 4, se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v
chráněném venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB
a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 3.
ŽDB GROUP a.s.

Dokumentace o hodnocení vlivů stavby na ŽP

30

Bohumín - ŽDB GROUP - EIA mořírna

korekce

-10 dB ...... noční doba
-5 dB ……. tónová složka

Na základě výsledků hlukové studie lze konstatovat, že
za současného stavu vlivem provozu areálu fy. ŽDB Group, a.s. v Bohumíně, v chráněném
venkovním prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst. 3) zákona 258/2000 Sb.:
a) pravděpodobně dochází
k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině
akustického tlaku, korigovaného na hluk s tónovou složkou pro hluk ze stacionárních zdrojů
v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době.
b) dochází k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk
ze stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině v noční době
vlivem provozu mořící v areálu fy. ŽDB Group, a.s. v Bohumíně, v chráněném venkovním
prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst. 3) zákona 258/2000 Sb.:
a) nadále bude docházet k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického
tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době.
Příspěvek záměru (+0.1 dB) je podstatně nižší než odchylka výpočtu a nelze jej exaktně
interpretovat.
b) nadále bude docházet k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického
tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině noční době. Příspěvek záměru
(+0.1 dB) je rovněž nehodnotitelný.
Vibrace
Vibrace budou způsobeny provozem nákladních vozidel po komunikacích. Vibrace
způsobené průjezdy nákladních automobilů lze očekávat pouze v bezprostředním okolí
příjezdové trasy v období výstavby. Lze důvodně předpokládat, že u staveb pro bydlení se
negativní vlivy vibrací neprojeví. V období provozu nebude hodnocená stavba zdrojem
vibrací.
Záření
Záměr nebude zdrojem záření radioaktivního, elektromagnetického.
Zápach
Technologie moření nebude produkovat pachové látky. Dle nařízení vlády č. 353/2002 Sb.
a vyhlášky MŽP ČR č. 356/2002 Sb., které jsou prováděcími předpisy k zákonu č. 86/2002
Sb. o ochraně ovzduší není u této vyjmenované technologie stanoven emisní limit pro
pachové látky a není ani stanovena povinnost pachové látky měřit.
B.III.5. Doplňující údaje
Navrhovaný záměr nevyžaduje podstatné terénní úpravy, popřípadě neznamená zásah do
krajiny.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Zájmová oblast neobsahuje významné prvky z hlediska ochrany přírody. Charakteristickým
rysem území je krajina obsahující antropogenní prvky, rekultivované plochy, apod. Hlavním
vodním tokem v zájmovém území je řeka Odra, do níž vtéká v blízkosti podniku ŽDB
GROUP a.s. drobný vodní tok Bohumínská stružka. Zájmová oblast se vyznačuje
průmyslovým charakterem. V okolí podniku ŽDB se však nacházejí i trvale osídlené plochy.
Krajina je změněna a poznamenána lidskou činností a má typický kulturní charakter.
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Záměr je umístěn do stávající výrobní haly, a ve stávajícím areálu podniku. V tomto území se
prvky ÚSES nenacházejí. Nejbližší prvky ÚSES jsou vzdáleny několik set metrů východním
směrem od podniku prvek 2.B.C.5 – Záblaťský rybník a jižně prvek 2.5.2. – Nový stav. Jedná
se o sportovní rybníky obhospodařované rybářským svazem.
Chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky, Natura 2000
V zájmovém území se nenachází žádné zvláště chráněné území a území přírodního parku,
žádný VKP („ze zákona“, nebo registrovaný). Mimo areál podniku se nachází VKP
Bohumínská stružka. Tento vodní útvar má charakter VKP ze zákona. Dle vyjádření
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, realizace záměru nemůže mít významný vliv na
evropsky významné lokality stanovené nařízením vlády č. 132/2005 Sb., ani ptačí oblasti.
Historický, kulturní nebo archeologický významné území
Dosavadní průmyslové využití zájmového území je spjato s rozvojem hutní výroby v tomto
regionu, která se zde začala rozvíjet již od roku 1885. Od založení hutní výroby uplynulo více
než 100 let a přes počáteční výrobu trubek a slévárenských výrobků, která se v průběhu let
neustále vyvíjela a zdokonalovala, se dnes ŽDB GROUP a.s. řadí mezi nejvýznamnější
průmyslové podniky v okrese Karviná. Společnost ŽDB je zaměřena na oblast strojní výroby,
drátovenství, slévárenství a hutní výroby. Mezi její nejvýznamnější produkty lze zahrnout
tažené ocelové dráty a výrobky z drátů, slévárenské výrobky (litinové kotle a radiátory)
a z hutních výrobků (široká ocel a válcované profily).
S funkčním využitím zájmového území pro průmyslovou výrobu je uvažováno i nadále.
Umístění závodu je v souladu s územním plánem obce.
Archeologicky cenné území ani technické památky se v areálu podniku, ani v jeho blízkosti
nevyskytují. .
Území hustě zalidněná
Jedná se o průmyslovou oblast. Společnost ŽDB GROUP a.s.zaměstnává cca 2 500 lidí a dále
pronajímá ve svém areálu několik objektů jiným firmám.
Městská část Nový Bohumín, na jejímž území se areál ŽDB GROUP a.s. nachází, měla k datu
1.2. 2001 celkem 14 557 obyvatel. Osídlení má trvalý charakter se stavbami typu rodinných
a panelových domů, které jsou užívány populací všech věkových kategorií. Předpokládaná
obydlenost v roce 2010 dle údajů z Územního plánu sídelního útvaru Bohumín je zachycena
v tabulce č.1, kde jsou uvedeny počty obyvatel různých věkových kategorií.
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Tabulka č. 4

Předpokládaný počet obyvatel městské části Nový Bohumín v roce 2010

Věková kategorie
předproduktivní (0-14 let)
produktivní (15-59 let muži, 15-54 let ženy)
poproduktivní (muži > 60 let, ženy >55 let)

Počet obyvatel
4 300
14 200
5 500

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Lokalita se nachází v oblasti zhoršené kvality ovzduší. Záměr bude umístěn v průmyslovém
areálu ŽDB GROUP, a.s. Plánovanou modernizací se očekává omezení současných
negativních vlivů na některé složky životního prostředí.
Extrémní poměry v dotčeném území
Extrémní poměry se v území prakticky nevyskytují, výjimkou byla extrémní povodeň
z července 1997. Z hlediska seizmicity spadá území do oblasti se stupněm intenzity 4 – 5
(M.C.S.) a nepatří do aktivní seismické oblasti.
C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
Ovzduší a klima
Lokalita se nachází v geomorfologickém celku III 1 B - 1 Ostravská pánev. Nadmořská výška
terénu se pohybuje okolo 201 m n.m. Zájmové území patří k mírně teplé a suché klimatické
oblasti, s dlouhým létem, teplým suchým až mírně suchým, přechodné období je zde krátké,
s mírně teplým jarem, mírně teplým podzimem, zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá
s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná teplota vzduchu v měsíci lednu je –2 až –
4°C, v měsíci červenci 16 až 18°C. Srážkový úhrn ve vegetačním období je 350 - 500 mm,
v zimním období 150 - 300 mm. Průměrný počet dnů se srážkami většími než 1 mm je v této
oblasti 90 až 130 dnů (Quitt, 1985).
Tabulka č. 5

Charakterizace klimatické oblasti MT10

Parametr (jednotka)
Průměrná teplota v lednu (°C)

Rozsah
-2 až -3

Průměrná teplota v červenci (°C)

17 až 18

Průměrná roční teplota (°C)

8,6

Roční úhrn srážek (mm)

703

Srážky v zimním období (mm)
Srážky ve vegetačním období
(mm)
Dny se srážkami nad 1 mm

200 – 500

Tabulka č. 6

400 – 450
100

Meteorologické údaje – stanice Bohumín 2 (průměry z období 1901 až 1950)

Parametr
(jednotka)
Teplota (°C)
Srážky (mm)
Srážky nad 1 mm

I.

II.

-2,0
37
9,0

-0,6
35
8,2

III.

IV.

3,6
42
8,7

8,7
53
9,3

V.

VI.

VII. VIII

IX.

14,1
81
9,7

16,9
97
10,6

18,7
108
11,1

13,9
66
8,5

ŽDB GROUP a.s.

17,5
104
10,9

X.
8,9
61
8,8

XI.
3,8
46
8,8

XII. Rok
0,0
39
9,5

8,6
769
113
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Parametr
(jednotka)
(dnů za rok)
Sněhová pokrývka
(dnů za rok)

I.

II.

18,6

15,4

III.

IV.

V.

VI.

7,1

0,8

-

-

VII. VIII

-

-

IX.

-

X.

0,3

XI.

XII. Rok

2,6

12,3 57,1

Dlouhodobá větrná růžice pro lokalitu Bohumín vychází z odborného odhadu zpracovaného
ČHMÚ Praha dne 30.8.1994. Převládajícími větry jsou jihozápadní větry (JZ). Hodnoty jsou
uvedeny v následující tabulce.
Tabulka č. 7

Dlouhodobá větrná růžice pro lokalitu Bohumín

větry
S
SV
V
JV
J
6,00
10,01
5,00
7,01
10,00
% zastoupení
Vysvětlivky:
S….sever, V….východ, J….jih, Z….západ

JZ
24,01

Z
10,00

SZ
10,01

Bezvětří
17,96

Voda
Z hydrologického hlediska patří lokalita do povodí Odry, dílčího povodí recipientu Bajcůvka
s ( ČHP 2-03-02-009) o ploše povodí 12,251 km2. Z jihovýchodní strany je lokalita lemována
Bohumínskou stružkou (číslo hydrologického pořadí 2-03-02-012) vytékající ze Záblatského
rybníka. Uvedené vodoteče jsou pravostrannými přítoky Odry (číslo hydrologického pořadí 203-02-011). V západní části se nachází vodní plocha Lesník.
Dlouhodobé průměrné a N-denní průtoky v tocích Odra a Bohumínská stružka jsou
zpracovány na základě pozorovaných hodnot, které charakterizují odtokové poměry území za
reprezentativní období let 1931 až 1980 (dle údajů ČHMÚ) převzatých z analýzy rizika z roku
2001. Okamžitý průtok toku Bajcůvka byl tenkrát stanoven orientačním terénním měřením
na cca 2 l/s (na vstupu do železárenské části areálu).
Tabulka č. 8

Qprům.
Q270
Q355

Průtoky na vodotečích Odra a Bohumínská stružka

Odra
48 100 l/s
16 800 l/s
6 730 l/s

Bohumínská stružka
8,46 l/s
2,96 l/s
1,46 l/s

Geochemické a hydrochemické údaje o lokalitě
Z hydrogeochemického hlediska jsou kvartérní vody typu Na – Cl – HCO3, s neutrálním pH
(cca 6,4) a vysokou celkovou mineralizací, která je pravděpodobně antropogenního původu
(dle Ovčaří (1989) vlivem slaných důlních vod). Chemická charakteristika podzemních vod je
z velké části ovlivněna množstvím srážek, které vyluhováním a gravitačním průsakem
navážkami způsobují zvýšení koncentrace chloridů, síranů a amonných iontů. Tyto vlivy jsou
tak výrazné, že původní základní typ chemismu Na-Ca-HCO3 je změněn na následující typy
chemismu: Ca-Cl-SO4 (v oblasti C), Ca-Na-Cl-SO4 a Na-Cl (v oblasti A) a Na-Ca-SO4-ClHCO3 (v oblasti E).
Oblast nespadá do ochranného pásma z hlediska vodního zákona a ani neleží v oblasti
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
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Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
Lokalita se nachází v geomorfologickém celku III 1 B - 1 Ostravská pánev. Nadmořská výška
terénu se pohybuje okolo 201 m n.m.
Z regionálně geologického hlediska patří zájmové území do celku předhlubní karpatských
příkrovů. Kvartérní sedimenty jsou v širším okolí zájmového území tvořeny fluviálními
a glaciálními sedimenty. Fluviální sedimentace je na lokalitě zastoupena sedimenty údolní
terasy, které jsou tvořeny dvěma litologicky odlišnými druhy sedimentů. Spodní část údolní
terasy je tvořena fluviálními písčitými štěrky, místy s nepravidelnými polohami proměnlivě
jílovitých písků. Svrchní část údolní terasy je tvořena souvrstvím povodňových hlín.
Glaciální sedimenty nejsou na lokalitě zastoupeny. Přímé předkvartérní podloží v širším okolí
zájmového území je tvořeno sedimenty neogenního stáří. Jedná se převážně o vápnité jíly až
jílovce, typické šedé až modrošedé barvy, ojediněle s laminami jílovitého písku. S přibývající
hloubkou přecházejí jíly až ve slabě diageneticky zpevněné jílovce. Pod neogenními
sedimenty jsou uloženy zpevněné sedimenty karbonského vývoje ostravské uhelné pánve.
Hlavním zástupcem půd jsou glejové fluvizemě. Dále se zde vyskytují gleje, včetně
močálových půd a mokřady, porostlé rákosinami. Posuzovaný záměr se nachází
v průmyslovém areálu ŽDB GROP a.s. Horninové prostředí a půda může být ovlivněna pouze
nepřímo přes materiál tvořící stavební konstrukci haly.
Fauna a flóra
Geobotanická systém
Fytogeografická oblast :

Mezofyticum

Fytogeografický obvod :

Karpatské mezofyticum

Fytogeografický okres :

č. 83 Ostravská pánev

Biogeografický systém
Podprovincice :

Polomská

Biografický region :

2.4 Pooderský

Bioregion se nachází ve střední části Slezska, zabírající centrální část geomorfologického
celku Ostravská pánev. Území Pooderského bioregonu pak pokračuje k severu do Polska, kde
leží jeho jádro. Bioregion tvoří nivami řeka Odra spolu s přítoky a je typicky nivní, 4.
vegetačního stupně se středoevropskou vlhkomilnou a mokřadní biotou, která souvisí
s Polonikem. Mimo území poznamenané antropogenními vlivem člověka, se zde vyskytují
vlhké louky, rybniční soustavy a lužní lesy. Bioregion je dále tvořen vyčleněnou širokou
nivou řeky Odry. Reliéf charakter roviny s členitostí 5 - 20 m.
Flóra
Okolí zájmového území (haly TPD) tvoří parkové plochy s udržovanými travnatými
plochami, listnatými keři a vzrostlou výsadbou konifer, listnáčů, stáří cca 20-25 let. Kulturní
traviny tvoří například lipnice roční (Poa annua), lipnice luční (Poa pratensis), srha laločnatá
(Dactylis glomerata), bojínek luční (Phleum pratense), a jílek vytrvalý (Lolium perene).
Vyskytují se zde i plevelnaté rostliny pýr plazivý (Agropyron repens), pampeliška podzimní
(Leontodon autumnalis), pameliška obecná (Taraxacum officinale) bršlice kozí nohou
(Aegopodium podagraria), jetel plazivý (Trifolium repens), jitrocel kopinatý (Plantago
lanceolata), jitrocel větší (Plantago major).
Travnaté plochy jsou v podniku udržovány
pravidelným sekáním. Na suchých stanovištích se vyskytuje pěťour malokvětý (Galinsoga
ŽDB GROUP a.s.
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parvoflora), mochna husí (Potentilla anserina). Dále zde můžeme nalézt rdesno ptačí
(Polygonum aviculare), nebo kopřivu žahavku (Urtica urens).
Z listnatých keřů se vyskytuje svída krvavá a bílá (Swida sanquinea a S alba), pamelník bílý
(Symphoricarpos albus), ptačí zob obecný (Lingustrum vulgare), tis červený (Taxus bacata)
a jalovec chvojka (Juniperus sabina).
Z dřevin smrk Pančičova (Picea omorica), smrk pichlavý (Picea pungens), trnovník akát
(Robinia pseudoacacia), líska obecná (Corylus avellana) a dub červený (Quercus rubra), lípa
srdčitá (Tilia cordata), javor mléč (Acer platanoides), javor jasanolistý (Acer negundo).
Na neudržovaných plochách či bývalých skládkách, mezideponiích, se vyskytuje vratič
obecný (Tanacetum vulgare), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), pupalka dvouletá
(Oenothera bienis), sadec konopáč (Eupatorium cannabium), barborka obecná (Barbarea
vulgaris), divizna malokvětá (Verbascum thapsus), celík, zlatobýl kanadský (Solidago
canadensis), heřmánek terčovitý (Matricaria suaveolens), kapustku obecnou (Lapsana
thapsus), starček obecný (Senecio vulgaris), pcháč oset (Cirsium arvense), lopuch plstnatý
(Lappa tomentosum), turanku kanadskou (Conyza canadensis), kopřivu dvoudomou (Urtica
dioica). Z travin se vyskytuje třtina křovištní (Calamagrostis epigeios). Náletové druhy např.
bříza bělokorá (Betula alba), topol černý (Populus nigra), vrba jíva (Salix caprea) a topol
osika (Populus tremula).
Invazní druhy
V areálu podniku se nachází i křídlatka japonská (Reynoutria japonica), její rozvoj podnik
potlačuje.
Fauna
Můžeme zde nalézt zástupce polodivoké kočky domácí (Felis domestica), hraboše polního
(Crotus arvalis), potkana (Rattus norvegicus), myš domácí (Mus musculus). V areálu se
vyskytuje zajíc polní (Lepus europaeus). Z hmyzožravců je zde zastoupen ježek východní
(Erinaceus concolor). Ptáci jsou zastoupeni např. strakou obecnou (Pica pica), vrabcem
domácím (Passer domesticus), pěnkavou obecnou (Fringilla celebs), sýkorou koňadrou
(Parus major), kosem černým (Turdus merula), hrdličkou zahradní (Streptopelia decaocto),
bažantem obecným (Phasianus colchicus). V zimě se v zájmovém území vyskytuje havran
polní (Corvus frunileus), kavka obecná (Corvus monedula).
Krajina
Zájmovou lokalitu můžeme zařadit do typu tzv. kulturní krajiny (pozměněné působením
člověka). Rozvoj průmyslu v této oblasti v 18. století, znamenal pro zdejší krajinu výraznou
změnu, v minulosti zde totiž bylo převážně rozptýlené osídlení tzv. slezského typu
(zemědělské usedlosti, samostatné domy apod.). Kulturní a architektonické prvky krajiny
nebudou posuzovaným záměrem ovlivněny. Posuzovaný záměr není součástí území se
zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. Jižně od areálu podniku se nachází regionální
biocentrum Heřmanický rybník (jedná se o vodní nádrže a břehový porost), napojené
nadregionálním biokoridorem na řeku Odru a východním směrem od areálu se nachází
regionální biocentrum Baginec (jedná se o lesní porost).
Obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní památky
Město Bohumín obývá přibližně 23 000 obyvatel a je rozprostřeno na ploše cca 31 km2.
Záměr je umístěn do průmyslových hal v areálu podniku a záměrem nedojde k dotčení
hmotného majetku. Kulturní památky se v blízkosti areálu ŽDB GROUP a.s. nenacházejí
(kulturní památkou je budova nádraží, radnice, fara a kostel ve Starém Bohumíně, vzdálenost
cca 2 km). Realizací investičního záměru nebudou tyto objekty ovlivněny.
ŽDB GROUP a.s.

Dokumentace o hodnocení vlivů stavby na ŽP

36

Bohumín - ŽDB GROUP - EIA mořírna

C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Kvalita životního prostředí v dotčeném území je ovlivněna antropogenními vlivy. Oblast je
součástí tzv. ostravské pánve, pro kterou je charakteristická intenzivní průmyslová činnost.
Dotčenými složkami prostředí v území jsou hlavně povrchové vody a atmosféra (jsou
vystaveny znečišťování z místních zdrojů a také vlivům znečišťování z dálkového přenosu).
Pro zájmovou oblast jsou typické lidskou činností pozměněné ekosystémy. Toto území se
vyzančuje sníženou krajinotvornou hodnotou. Pro Město Bohumín je typické uvnitř centra
města poměrně blízké umístění vysokého počtu průmyslových a výrobních jednotek (podobně
jako například průmyslové a výrobní jednotky v Ostravě-Vítkovicích).
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
a hodnocení jejich velikosti a významnosti
1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Posouzení vlivu na zdraví bylo provedeno Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě a je
obsahem samostatné přílohy tohoto dokumentu. V následujícím textu jsou uvedeny
nejdůležitější závěry vypracovaného posouzení vlivu na veřejné zdraví.
Vliv fyzikálních faktorů
Hodnocení expozice a charakterizace vlivů hluku na veřejné zdraví
Současná hluková situace
Posuzovanými zdroji hluku v okolí výpočtových bodů č. 1 (dům č.p. 1074 na ul. Svatopluka
Čecha) a 2 (dům č.p. 1145 na ul. Bezručova ) byly stacionární zdroje v ŽDB GROUP a.s.
a silniční doprava na ulici Revoluční. Příspěvek hluku ze stacionárních zdrojů ŽDB GROUP
a.s. k celkové hlučnosti byl v hlukové studii odvozen na základě měření hluku
z průmyslového areálu ŽDB GROUP a.s., provedeného firmou Akusting, spol. s r.o. v dubnu
2007 ve výše uvedených výpočtových bodech (viz tabulka 8). Měření proběhlo v noční době
z důvodu omezení vlivu hluku z dopravy a ruchu města. Měřením byla prokázána přítomnost
tónové složky ve spektru hluku na frekvenci 315 Hz na měřícím místě č. 1 a na frekvenci 25
Hz na měřícím místě č. 2. V měřícím místě č. 2 bylo prokázáno, že tónová složka pochází
z provozu Univerzální tratě Bohumín, Třineckých Železáren a.s. (Akusting, 2007). Původ
tónové složky v měřícím místě č. 1 není znám.
Tabulka č. 9
Místo
měření č.
1
2

Výsledky měření hluku ze stacionárních zdrojů ŽDB (Akusting, 2007).
Celková situace*

51,5
47,0

Celková situace při odstavení
Pozadí
univerzální tratě TŽ a.s.
LAeq,T [dB]
Noční doba
47,1
41,7

*provoz stacionárních zdrojů ŽDB GROUP a.s. + Univerzální trať TŽ a.s. + pozadí

Příspěvek hluku z dopravy na ulici Revoluční k celkové hlučnosti, po které jezdí také
automobily přes vrátnici č. 2 do areálu ŽDB GROUP a.s., byl v hlukové studii odvozen na
základě sčítání vozidel. V současné době činí dopravní nároky mořírny přibližně 10-12
kamiony denně. Automobilová nákladní doprava probíhá v denní době. Do výpočtů byl
zahrnut i příspěvek hluku parkoviště vedle obytného domu s výpočtovým bodem č. 2.
Příspěvky hluku ze stacionárních zdrojů ŽDB GROUP a.s. a z dopravy na ul. Revoluční jsou
uvedeny v následujících tabulkách. Příspěvek hluku ze současného provozu mořírny není
znám.
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Tabulka č. 10 Příspěvky hluku ze stacionárních zdrojů ŽDB GROUP a.s. a z provozu mořírny.
Výpočtový/měřící bod č.

Měření hluku
Celková situace*
současný
stav

1
2
Výpočtový/měřící bod č.
1
2

51,0
45,5

Model
Příspěvek
mořírny
současný
cílový
stav
stav
LAeq,T [dB]
Denní doba
?
26,9
?
35,6
Noční doba
?
26,6
?
30,4

Stacionární zdroje
v ŽDB GROUP a.s.
současný cílový
stav
stav

51,5
52,7

51,5
52,8

51,5
47,1

51,5
47,2

*provoz stacionárních zdrojů ŽDB GROUP a.s. + Univerzální trať TŽ a.s. + pozadí; ? údaje neznámé

Tabulka č. 11 Příspěvky hluku ze silniční dopravy na ulici Revoluční.

Výpočtový/měřící bod č.

1
2
Výpočtový/měřící bod č.
1
2

Měření hluku
celková situace*
současný stav

51,5
47,0

Doprava na ul. Revoluční model
současný stav
cílový stav
LAeq,T [dB]
Denní doba
62,9
62,9
Noční doba
49,8
49,8

*provoz stacionárních zdrojů ŽDB GROUP a.s. + Univerzální trať TŽ a.s. + pozadí

V okolí výpočtového bodu č. 1 se projeví pouze hluk ze stacionárních zdrojů ŽDB GROUP
a.s., který může být zdrojem mírného obtěžování v denní době a rušení spánku v noční době.
V okolí výpočtového bodu č. 2 se projeví jak hluk ze stacionárních zdrojů ŽDB GROUP a.s.,
tak hluk z dopravy na ulici Revoluční, což může být zdrojem silného obtěžování v denní době
a rušení spánku v noční době. Míra tohoto obtěžování a rušení spánku nepřekračuje
nejvyšší přijatelnou mez hlukových ukazatelů pro silniční dopravu, ale překračuje
nejvyšší přijatelnou mez hlukových ukazatelů pro integrovaná zařízení podle vyhlášky
č. 523/2006 Sb. Vypočtené hlukové ukazatele jsou uvedeny tabulce 12.
Tabulka č. 12 Vypočtené hlukové ukazatele pro den-noc (Ldn), den-večer-noc (Ldvn) a noc (Ln).
VB č.

1
2
VB č.
1
2

Stacionární zdroje ŽDB Mořírna
současný
cílový
současný
stav
stav
stav
Ldn [dB]
57,5
57,5
?
54,7
54,8
?
51,5
47,1

51,5
47,2

?
?

ŽDB GROUP a.s.

Doprava na ul. Revoluční
cílový stav současný
cílový stav
stav
Ldvn [dB]
32,7
37,8
62,3
62,3
Ln [dB]
26,6
30,4
49,8
49,8
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Hluk ze stacionárních zdrojů ŽDB GROUP a.s. v okolí obou výpočtových bodů a hluk
z dopravy na ulici Revoluční (z celkové dopravy i z dopravy související pouze s ŽDB
GROUP a.s.) v okolí výpočtového bodu č. 2 pravděpodobně překračují v denní i noční
době hygienické limity stanovené nařízením vlády č. 148/2006 Sb.
Hluková situace po realizaci záměru
Bodovými zdroji hluku z provozu mořírny budou podle hlukové studie
vzduchotechnická zařízení, plošnými zdroji hluku budou obvodové pláště objektu
a liniovými zdroji hluku bude kamionová doprava a pojezdy vysokozdvižných vozíků.
Provoz nové technologie v mořírně zvýší stávající dopravní nároky cca o 3-4 kamiony
denně. Počet jízd vysokozdvižných vozíků se předpokládá na úrovni 250 denně.
Nákladní doprava bude probíhat pouze v denní době.
Cílové příspěvky hluku ze stacionárních zdrojů ŽDB GROUP a.s., z provozu mořírny
a z automobilové dopravy na ulici Revoluční jsou uvedeny v předcházejících tabulkách .
Příspěvky hluku ze stacionárních zdrojů v ŽDB GROUP a.s. v okolí obou výpočtových bodů
i příspěvky hluku z dopravy na ulici Revoluční v okolí výpočtového bodu č. 2 budou
pravděpodobně téměř shodné se situací v současném stavu. Nadále tedy může docházet až
k silnému obtěžování hlukem v denní době a k rušení spánku v noční době. Míra tohoto
obtěžování a rušení spánku nebude pravděpodobně překračovat nejvyšší přijatelnou
mez hlukových ukazatelů pro silniční dopravu, ale bude pravděpodobně nadále
překračovat nejvyšší přijatelnou mez hlukových ukazatelů pro integrovaná zařízení
podle vyhlášky č. 523/2006 Sb.
Příspěvky hluku ze stacionárních zdrojů ŽDB GROUP a.s. a z dopravy na ulici Revoluční
budou pravděpodobně nadále překračovat hygienické limity stanovené nařízením vlády
č. 148/2006 Sb. Samotný příspěvek hluku z provozu mořírny nebude pravděpodobně
překračovat limity pro hluk ze stacionárních zdrojů.
Vliv chemických škodlivin
Z charakteru výrobní technologie mořírny byly identifikovány následující chemické látky
s možným dopadem na zdraví obyvatel žijících v lokalitách sousedících s s průmyslovým
areálem ŽDB GROUP a.s. ve kterém bude realizován záměr výstavby mořírny: HCl, PM10,
NO2, Zn (pozn.: v mořírně TPD ŽDB GROUP a.s. nedochází k přemořování pozinkovaného
materiálu, moří se pouze surové železo drát, chemická látka Zn se tudíž nevyskytuje ve
výparech z technologie, identifikovaná látka Zn byla zahrnuta pouze z důvodu jejího uvedení
v technologiích BAT pro moření drátu, dále dle požadavku zpracovatele posouzení vlivu na
zdraví obyvatel a na základě dřívějšího požadavku státní správy)
Hodnocení expozice a charakterizace vlivů chemických škodlivin na veřejné zdraví
Vyhodnocení expozice je proces posouzení intenzity, četnosti a trvání možné expozice
(kontakt organismu s danou látkou). Posouzení spočívá především ve vytipování možných
expozičních cest, velikosti a složení exponované populace, expozičních scénářů a kvantifikaci
expozice. Pro hodnocení vlivu na zdraví expozice výše uvedeným škodlivinám bylo bráno
v úvahu území s rezidenčními oblastmi v části Nového Bohumína, Pudlova a Záblatí
s celkovým počtem 8074 obyvatel. Oblast Nového Bohumína, k ní přilehlé části Záblatí
a centra Bohumína leží v převládajícím směru větrů od průmyslového areálu, ve kterém se
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nachází posuzovaný zdroj mořírny ŽDB GROUP a.s. Jako expoziční cesta sledovaných
škodlivin byla uvažována inhalace. Hodnocená populace je smíšená, vyskytují se zde všechny
věkové kategorie, včetně malých dětí.
Současné imisní zatížení sledované lokality
Pro charakteristiku současného stavu znečištění ovzduší byla hodnocená lokalita posuzována
podle imisních koncentrací za rok 2006, naměřených na stanici TBOMA 1065 v Bohumíně
(ČHMÚ). Umístění této stanice je mimo plochu vybrané oblasti. ČHMÚ uvádí
reprezentativnost stanice pro území ve vzdálenosti 0,5-4 kilometry. Vzhledem k umístění
monitorovací stanice mimo převládající směr větru ze společnosti ŽDB GROUP a.s. však
nemusí být úplně reprezentativní pro rezidenční oblasti na V a SV od závodu mořírna – Nový
Bohumín a Záblatí. Imisní zatížení sledované lokality imisemi PM10, NO2 a Zn je uvedeno
v následující tabulce. Dlouhodobé ani krátkodobé koncentrace HCl v ovzduší ve městě
Bohumíně nejsou sledovány.
Uvedená data byla převzata z tabelárních přehledů Českého hydrometeorologického ústavu
(ČHMÚ, 2007).
Tabulka č. 13 Koncentrace chemických látek naměřené na stanici TBOMA (ČHMÚ) za období
2004-2006 a stanici 952 Bohumín – Čáslavská (HS) za období 2000-2002 .
Škodlivina

PM10

NO2

Průměr. roční*
2004
2005
2006
2004
2005
2006

58,2
62,1
63,4
26,7
26,9
29,1

2000
2001
2002

561
564
543

Škodlivina
Zn*

Bohumín
Denní 98 % kvantil
μg.m-3
176,1
204,2
281,2
50,5
57,1
68,8
ng.m-3
-

Hodin. 98 % kvantil
256
278
67,5
80,5
-

* - ze stacionární manuální stanice HS 952 Bohumín - Čáslavská

Z tabulky je zřejmé, že se jedná o oblast dlouhodobě silně zatíženou znečištěním ovzduší. Za
dominantní zdroje znečištění ovzduší v Bohumíně je považován těžký průmysl
a automobilová doprava. Počet zaznamenaných překročení pro 24 hodinové koncentrace
PM10 dosáhl v roce 2006 hodnoty 169. Tím se tato stanice zařadila na třetí nejhorší místo
mezi všemi stanicemi v ČR, na nichž v roce 2006 probíhalo měření. Rovněž pro roční
průměrné koncentrace PM10 byla v roce 2006 naměřena třetí nejhorší hodnota ze všech stanic
v ČR.
Z uvedených hodnot sledovaných škodlivin v tabulce č.4 je dále zřejmé, že
průměrné roční i krátkodobé koncentrace PM10, překračují imisní limity stanovené
nařízením vlády č. 597/2006 Sb. v platném znění a doporučené cílové hodnoty uvedené
ve směrnici WHO pro PM10.
Poslední dostupné naměřené hodnoty pro Zn jsou za rok 2002, z měřící stanice Hygienické
služby č. 952 Bohumín – Čáslavská, jejíž provoz byl ukončen v polovině roku 2003.
Průměrná roční imisní koncentrace zinku v ovzduší na území města Bohumína se v roce 2002
pohybovala na úrovni 0,543 μg/m3. Ve srovnání s těmito naměřenými hodnotami
a bezpečným prahem pro obsah zinku v ovzduší tj. 1100 µg/m3, který byl stanoven US EPA,
je možno říci, že i kdyby došlo k několikanásobnému zvýšení obsahu zinku v ovzduší, tak
ŽDB GROUP a.s.
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expozice zinku by pro obyvatele žijící ve sledované lokalitě nepředstavovala zvýšení
zdravotního rizika. V současnosti měření imisních koncentrací zinku neprobíhá na žádné
monitorovací stanici.
Z dostupných informací nebylo možné zjistit, jakou měrou se podílí ŽDB GROUP a.s.
na celkovém znečišťování ovzduší ve městě Bohumíně.
Výsledky rozptylové studie a srovnání s naměřenými hodnotami
Pro zjištění imisního zatížení provozem navrhovaného záměru byla provedena rozptylová
studie (AZ GEO, 2008), která hodnotí pouze příspěvek z navrhovaného záměru pro
výhledový stav. Současný stav nebyl podle autorů rozptylové studie modelován z důvodů, že
podstatná část emisí uniká střechou a stěnami haly (tzv. fugitivní úniky), a tudíž současná
situace byla posouzena zpracovateli rozptylové studie jako nehodnotitelná. Vzhledem k tomu
není možné určit, jak se ve výhledu změní imisní příspěvky z hodnoceného zdroje pro
obyvatele na zájmovém území ve srovnání se současným stavem. Bylo možno hodnotit
pouze úroveň příspěvku ve vztahu k referenčním hodnotám.
Autoři rozptylové studie rovněž neprovedli model pro zinek. Podle vyjádření
objednavatele a dodavatele chemických látek, používaných v procesu při reakci povrchu
drátu a fosfátovací lázně nevznikají výpary Zn a tudíž modelování rozptylu Zn v
případě uvedeného záměru je považováno za irelevantní. Ze zkušeností z jiných
obdobných zařízení je možné uvést, že v provozech zinkoven se vyskytuje určité množství
zinku které se může projevovat navýšením imisní koncentrace Zn v blízkém okolí areálu
mořírny tj. ve vzdálenosti desítek metrů od mořírny. Ve větší vzdálenosti, ve které se nachází
obytná zástavba tj. 520 metrů pro nejbližší zástavbu v oblasti Pudlova, která je mimo
převládající směr větrů a 630 metrů pro nejbližší zástavbu v oblasti Nového Bohumína, která
je ve směru převládajících větrů, již pravděpodobně bude možné považovat imisní
koncentrace Zn v ovzduší za zanedbatelné.
Příspěvek z dopravy, související s provozem záměru, nebyl modelován.
Vzhledem
k odhadovanému navýšení četnosti nákladní dopravy po realizaci záměru o 3-4 nákladní
automobily denně, se předpokládá, že vliv imisní zátěže z navýšení dopravy, související
s provozem navrhovaného záměru, na zdraví obyvatel žijících v posuzované lokalitě bude
minimální. Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky v místě zdroje, převzaté z rozptylové studie,
jsou uvedeny v následující tabulce. Jedná se o teoretická maxima, za podmínek, které
s vysokou pravděpodobností na lokalitě nikdy nenastanou a ve skutečnosti budou
pravděpodobně výrazně nižší (viz. rozptylová studie). Nebylo možné stanovit hodnoty
příspěvků pro sledované látky v místě stanice TBOMA, jelikož tato stanice se již nachází
mimo hodnocené území.
Tabulka č. 14 Maximální vypočtené imisní příspěvky z mořírny ŽDB GROUP a.s., dle rozptylové
studie (AZ GEO, 2008) v místě zdroje.
Látka
PM10 roční
PM10 24 hod
NO2 roční
NO2 24 hod
HCl roční
HCl 24 hod

Imisní příspěvek
μg/m3
1,75
37,2
0,002
0,09
0,47
12,4
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Rozptylová studie ukazuje, že u maximálních vypočtených krátkodobých i dlouhodobých
příspěvků PM10 z mořírny ŽDB GROUP a.s., nedochází k překročení imisních limitů
stanovených nařízením vlády č. 597/2006 Sb. v platném znění a doporučených hodnot
uvedených ve směrnici WHO. Namodelovaný maximální 24 hodinový imisní příspěvek
z mořírny ve vztahu k denním imisním koncentracím PM10 v Bohumíně, který by měl po
realizaci záměru dosáhnout hodnoty 37 μg/m3, sice nepřekračuje doporučení WHO ani
limity stanovené v ČR, může však být považován jako významný příspěvek ve vztahu k
denní imisní koncentraci PM10 v Bohumíně a okolí a zejména společně s ostatními zdroji se
může podílet na pokračujícím nepříznivém trendu krátkodobých koncentrací a tím
i zvýšeného zdravotního rizika spojeného s expozicí PM10 pro obyvatele žijící
v posuzované lokalitě. Maximální namodelovaný imisní příspěvek HCl k průměrné roční
imisní situaci by měl po realizaci záměru v místě zdroje dosahovat hodnoty 0,47 μg/m3.
Tento koncentrační příspěvek s největší pravděpodobností nebude překračovat hodnotu
RBC pro HCl (20 μg/m3) pro běžnou populaci (US EPA). Rovněž u krátkodobých
koncentračních příspěvků HCl z mořírny by měla být v místě zdroje dosažena maximální
denní koncentrace 12,4 μg/m3, která by neměla představovat zdravotní riziko pro obyvatele.
Krátkodobé ani dlouhodobé koncentrační příspěvky NO2 nejsou zpracovateli rozptylové
studie uváděny, vzhledem k dosaženým velmi nízkým hodnotám ve výhledovém stavu.
Zhodnocení výhledového stavu potenciálních expozic obyvatelstva v rezidenčních oblastech
Posouzení výhledového stavu expozic obyvatel bylo provedeno zhodnocením minimálních
a maximálních hodnot koncentračních příspěvků z mořírny ŽDB GROUP a.s., získaných
z rozptylové studie. Tyto hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka č. 15 Minimální a maximální hodnoty koncentračních příspěvků z mořírny ŽDB GROUP
a.s. v rezidenčních oblastech na sledovaném území města Bohumína.

Škodlivina

PM10 roční
PM10 24 hod
HCl roční
HCl 1hod

současnost
Výh led
minimální maximální
minimální maximální
μg.m-3
0,21
0,76
13,39
24,58
0,05
0,19
4,75
9,3

Z předložených výsledků modelovaní je zřejmé, že po realizaci záměru, při dodržení
navržených BAT technologií a kapacity výroby, by měly být minimální i maximální
koncentrační příspěvky pro sledované látky z mořírny, v přilehlých rezidenčních
oblastech Bohumína, pod doporučenými
limitními hodnotami i doporučenými
hodnotami WHO.
Pro maximální krátkodobé koncentrace PM10 z mořírny byl proveden výběr obyvatel
v jednotlivých koncentračních intervalech pomocí geografického informačního systému. Byla
k tomu použita vrstva sídelních bodů a s využitím informací ze sčítání lidu byly získány
odhady počtů obyvatel v jednotlivých koncentračních intervalech pro oblast I (část centra –
Nový Bohumín a V část Pudlova) a oblast II (část Nového Bohumína a Záblatí).
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Obrázek 1: Výběr adresních bodů ve vztahu k maximálním krátkodobým koncentracím PM10
z mořírny pro vybrané rezidenční oblasti města Bohumína

Následující tabulka ukazuje počty obyvatel v jednotlivých koncentračních pásmech z provozu
mořírny ŽDB GROUP a.s.
Tabulka č. 16 Počty obyvatel pro koncentrační pásma z provozu mořírny pro vybrané oblasti města
Bohumína
Oblast

I
II

PM10 de nní - vý bě r ov liv ně ný c h obyv at e l
Do 20
21-30
30 a více
-3
μg.m
5584
114
0
871
1505
0

Tabulka ukazuje, že nejvíce obyvatel by mohlo být, za nejnepříznivějšího stavu, ovlivněno
maximálními hodnotami z mořírny v oblasti II. Jelikož se tato oblast rovněž nachází
v převládajícím směru větrů, je možné ji hodnotit, ve srovnání s oblastí I, jako oblast
s největším patrným vlivem mořírny ve vztahu k denním imisním koncentracím PM10 na
sledovaném území.
Vliv biologických faktorů
Navrhovaná mořící linka nepředstavuje zdroj žádných organismů.
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Socioekonomické faktory
Společnost ŽDB GROUP a.s. je významným zaměstnavatelem, který poskytuje zaměstnání
převážné většině ekonomicky aktivních obyvatel nejen z Bohumína, ale také z jeho blízkého
okolí. Nyní zaměstnává 3000 lidí. Míra nezaměstnanosti ve městě Bohumíně v měsíci březnu
2008 byla 10,29 % (průměrná nezaměstnanost v ČR v únoru 2008 byla 5,9 %). Navrhovaný
záměr předpokládá udržení a případné zvýšení zaměstnanosti v regionu a může
pozitivně ovlivnit socioekonomickou situaci v oblasti.
Závěrečné zhodnocení výsledků
Hlukovou situaci v okolí výpočtových bodů lze v současné době považovat za nevyhovující,
neboť je pravděpodobně příčinou obtěžování v denní době a rušení spánku v noční době a již
v současné době pravděpodobně dochází k překročení hygienických limitů pro hluk z dopravy
a ze stacionárních zdrojů v denní i noční době. Příspěvek hluku ze současného provozu
mořírny bohužel není znám.
Realizací záměru se hluková situace v okolí výpočtových bodů v porovnání současným
stavem téměř nezmění (nepatrné odlišné hodnoty LAeq jsou zanedbatelné v rámci nejistoty
modelu). Samotný příspěvek hluku z provozu mořírny nebude pravděpodobně
překračovat limity pro hluk ze stacionárních zdrojů a nebude zdrojem obtěžování
a rušení spánku. Ovšem vzhledem ke značným nejistotám, vycházejícím z absence stanovení
podílů jednotlivých stacionárních zdrojů hluku v ŽDB GROUP a.s. a ostatních firem
v předmětné lokalitě, je nutno důrazně doporučit provedení měření k určení příspěvků
jednotlivých zdrojů hluku, identifikace zdroje hluku, u kterého byla zjištěna tónová složka
v pásmu 315 Hz a současně co nejdříve zahájit realizaci protihlukových opatření na zdrojích
nevyhovujících legislativním předpisům.
Obyvatelé města Bohumína a přilehlých oblastí žijí v současné době ve zvýšeném riziku
dlouhodobých expozic polétavému prachu, protože jsou překračovány doporučené směrné
hodnoty WHO i platného imisního limitu v ČR. Obyvatelé oblasti jsou rovněž vystaveni
zvýšenému zdravotnímu riziku z krátkodobých expozic PM10.
V okolí posuzovaného záměru se nachází mnoho průmyslových zdrojů, které spolu sousedí.
Pro absenci jak údajů z těchto ostatních zdrojů tak z monitoringu nebylo možné stanovit podíl
jednotlivých zdrojů ŽDB GROUP a.s. a ostatních zdrojů k naměřeným imisním hodnotám.
Pro fugitivní úniky ze současného provozu mořírny a absenci dat z měření zpracovatelé
rozptylové studie nebyli schopni zhodnotit současnou situaci. Z tohoto důvodu také nebylo
možné posoudit vliv navrhovaného záměru ve vztahu k současnému stavu a bylo možné
hodnotit pouze koncentrační příspěvky ve výhledu. Z dostupných podkladových materiálů,
současného skutečného stavu mořírny i rozptylového modelu pro výhledový stav je však
možné důvodně předpokládat, že navrhovaný záměr mořírny ŽDB GROUP a.s. by mohl
znamenat zlepšení stávající situace.
Dlouhodobé koncentrační příspěvky PM10 z mořírny jsou nízké a neměly by představovat
významné zdravotní riziko pro obyvatele přilehlých rezidenčních oblastí. Krátkodobý
koncentrační příspěvek sice nepřekračuje stanovenou limitní koncentraci ani doporučené
hodnoty WHO, ale může však být považován jako významný příspěvek ve vztahu k
denní imisní koncentraci PM10 v Bohumíně a zejména společně s ostatními zdroji se může
podílet na pokračujícím nepříznivém trendu krátkodobých koncentrací a tím i zvýšeného
zdravotního rizika spojeného s expozicí PM10 zejména pro obyvatele žijící v oblasti
V části Nového Bohumína a přiléhajících částí Záblatí a Pudlova.
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Příspěvky zinku nebyly zpracovateli rozptylové studie modelovány z důvodu, že při
moření nedochází k uvolňování výparů Zn. Vzhledem ke zkušenostem z obdobných
provozů a vzdálenosti nejbližší zástavby (520 metrů) je možné důvodně předpokládat, že
imisní koncentrace Zn v ovzduší pravděpodobně nebudou představovat zdravotní riziko pro
obyvatele posuzované oblasti.
Koncentrační příspěvky HCl z mořírny pravděpodobně nebudou překračovat doporučené
referenční hodnoty ani představovat zdravotní rizika pro obyvatele na sledovaném území.
Nejistoty
§

Nejistota měření je ± 4 dB.

§

Měření hluku pozadí se uskutečnilo pouze ve výpočtovém bodě č. 2, protože komplexní
odstávka celého provozu ŽDB GROUP a.s. je možná pouze krátkodobě.

§

Nejistota programu Hluk+ je ± 2 dB.

§

Hluková studie nehodnotí hluk z železnice.

§

Příspěvek hluku ze současného provozu mořírny není znám.

§

Původ tónové složky v měřícím místě č. 1 není znám.

§

Není známý podíl ostatních zdrojů na celkové imisní situaci.

§

Současný vliv mořírny na imisní zátěži v rezidenčních oblastech není znám.
2. Vlivy na ovzduší a klima

Rozptylová studie byla vypracována společností AZ GEO,
v procesu EIA akce „Bohumín - ŽDB GROUP - EIA mořírna“.

s.r.o.

pro

využití

Nejvyšší vypočtené hodnoty imisního příspěvku modelovaných polutantů během realizace
záměru a lokalizace dosaženého maxima tvoří následující tabulku.
Tabulka č. 17 Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky
Kontaminant Doba průměrování Imisní příspěvek Jednotka
PM10
PM10
NOx
NO2
NO2
HCl
HCl

1 rok
24 hodin
1 rok
1 rok
1 hodina
1 hodina
1 rok

µg/m
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
3

1.747484
37.220137
0.013208
0.001585
0.087605
12.40504
0.468843

X (S-JTSK)

Y (S-JTSK)

-464900
-465000
-464900
-464900
-465300
-465000
-464900

-1095550
-1095450
-1095550
-1095550
-1096150
-1095450
-1095550

Plošné rozložení koncentrací
V případě ročních koncentrací lze očekávat maximální koncentrace v blízkosti zdrojů
znečištění. Krátkodobé koncentrace těchto látek budou dosahovat maximálních hodnot
v obdobných oblastech jako maxima ročních koncentrací, ve vzdálenosti cca 300 m je již
většinou koncentrace poloviční.
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Je zřejmé, že z hlediska plošného rozložení bude vliv záměru zasahovat pouze nejbližší
okolí areálu, cca do vzdálenosti 200 - 300 m. Jedná se o důsledek nízké teploty odpadní
vzdušiny a tudíž malého převýšení kouřové vlečky.
Nejbližší stavby pro bydlení se nacházejí ve vzdálenosti cca 300–400 m od zdrojů znečištění.
Imisní příspěvky způsobené provozem záměru budou v místě nejbližší obytné zástavby činit
v případě ročních koncentrací maximálně cca 50 % nejvyššího zjištěného imisního příspěvku.
Krátkodobé hodnoty imisních příspěvků budou u nejbližších obytných budov dosahovat cca
40 % maximálních hodnot.
Srovnání s imisními limity
Procentuální podíl maximálních vypočtených imisních příspěvků vzhledem k imisním
limitům platným pro rok 2010 tvoří následující tabulku.
Tabulka č. 18 Podíl imisních příspěvků a imisního limitu
Kontaminant Doba průměrování

Maximální imisní příspěvek/imisní limit

Jednotka
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3

PM10
1 rok
4,37 %
PM10
24 hodin
74,44 %
NOx
1 rok
*
NO2
1 rok
0,004 %
NO2
1 hodina
0,004 %
* pro posuzovanou oblast není imisní limit stanoven

V případě prachových částic PM10 nebude překračován imisní limit. U ročních koncentrací
dojde k mírnému nárůstu o max. cca 4,37 %. V případě krátkodobých koncentrací PM10 lze
očekávat nárůst cca 74,44 % imisního limitu. Objednatel již při realizaci záměru počítá
s instalací odlučovacího zařízení. Při zkušebním provozu technologie doporučujeme
realizovat měření emisí ze všech instalovaných zdrojů znečišťování ovzduší a dle získaných
výsledků instalovat zařízení ke snížení emisí. V případě, že výsledky měření nebudou řádově
nižší než hmotnostní toky PM10 předpokládané v této rozptylové studii, doporučujeme
v návaznosti na výsledky předkládané rozptylové studie a stávající velmi špatnou kvalitu
ovzduší v okolí instalovat odlučovače s co nejvyšší účinností. Za reálné považujeme snížení
emisí suspendovaných částic z posuzovaného záměru o více než 95 % oproti hmotnostním
tokům použitým v této rozptylové studii.
Imisní příspěvky ostatních modelovaných znečišťujících látek, které mají stanoven imisní
limit, budou nejméně o 2 řády nižší než úroveň imisních limitů platných pro rok 2010, a to
v případě ročních i krátkodobých koncentrací.
Platné imisní limity jsou již v současnosti v okolí lokality překračovány v případě PM10.
Nelze tudíž očekávat jejich plnění ani po realizaci záměru. Provoz záměru sám o sobě
v případě realizace doporučených opatření nemůže způsobit překračování imisních
limitů ani významně zhoršit kvalitu ovzduší v okolí. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná
o nahrazení nevyhovující části technologie, která nesplňuje podmínky BAT, lze očekávat po
realizaci záměru zlepšení stávající imisní situace.
Závěr a doporučení
Hlavní závěry rozptylové studie je možno shrnout do následujících bodů:
1) Na základě kartografické interpretace znečištění je zřejmé, že z hlediska plošného
rozložení bude vliv záměru zasahovat pouze nejbližší okolí areálu, cca do vzdálenosti
200 - 300 m.
ŽDB GROUP a.s.
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Nejbližší stavby pro bydlení se nacházejí ve vzdálenosti cca 300 – 400 m od zdrojů
znečištění. Imisní příspěvky způsobené provozem záměru budou v místě nejbližší obytné
zástavby činit v případě ročních koncentrací maximálně cca 50 % nejvyššího zjištěného
imisního příspěvku. Krátkodobé hodnoty imisních příspěvků budou u nejbližších
obytných budov dosahovat cca 40 % maximálních hodnot.
2) Imisní příspěvky všech modelovaných plynných látek, které jsou limitovány, budou
nejméně o 2 řády nižší než úroveň imisních limitů platných pro rok 2010, a to v případě
ročních i krátkodobých koncentrací.
3) Maxima koncentrací HCl budou po realizaci záměru na úrovni, která nemůže způsobit
žádná zdravotní ani ekologická rizika.
4) V případě suspendovaných částic PM10 lze v případě dlouhodobých imisních limitů
očekávat nízkou imisní zátěž v okolí provozu (max. 4,37 % imisního limitu). V případě
krátkodobých koncentrací lze očekávat při maximálním využití použitého limitu 30
mg/m3 TZL maximum příspěvku cca 74,44 % imisního limitu.
V případě zadavatelem provozované obdobné mořírny lze z uskutečněných měření říci, že
v reálu jsou tyto emise o řád nižší. Zároveň s přihlédnutím ke stanoveným emisním
limitům v současnosti (50 mg/m3 pro stávající mořírnu, 30 mg/m3 pro navrhovaný provoz)
dojde k výraznému zlepšení situace.
V návaznosti na poměrně vysoké 24-hodinové hodnoty imisního příspěvku upozorňujeme,
že model SYMOS’97 řeší výpočet 24-hodinových koncentrací násobením vypočtených
nejvyšších hodinových příspěvků empiricky stanovenými konstantami, tzn. bez ohledu na
skutečné klimatické podmínky na lokalitě. Výpočet hodinových koncentrací, ze kterých se
při výpočtu 24-hodinových hodnot vychází, je v použitém modelu také řešen bez ohledu na
klimatickou charakteristiku lokality, takže koncentraci a plošnou distribuci znečištění při
výpočtu krátkodobých charakteristik ovlivňuje kromě emisních charakteristik pouze reliéf
terénu. Vypočtené krátkodobé imisní příspěvky jsou v návaznosti na tyto skutečnosti velmi
nepřesné a mohou reprezentovat klimatické podmínky, které na lokalitě vůbec nemusí
nastat. Z výše uvedeného vyplývá, že krátkodobé koncentrace (hodinové až 24-hodinové)
vypočtené modelem SYMOS’97 nelze nikdy srovnávat s imisními koncentracemi zjištěnými
přímým měřením v terénu a obecně je nelze ztotožňovat s očekávanými krátkodobými
imisními příspěvky. Jedná se pouze o velmi orientační hodnoty, což je dáno podstatou
modelu SYMOS’97, nikoliv vstupními daty použitými k vypracování předkládané
rozptylové studie.
5) Vzhledem ke skutečnosti, že zpracovatel studie neměl informace o skutečném emisním
toku při provozu navrhované technologie (k výpočtu byly použity emisní limity), tak při
zkušebním provozu technologie považujeme za zcela nezbytné provést měření emisí
ze všech umístěných zdrojů znečišťování ovzduší a dle získaných výsledků instalovat
zařízení ke snížení emisí. V případě, že výsledky měření nebudou řádově nižší než
hmotnostní toky PM10 předpokládané v této rozptylové studii, doporučujeme v návaznosti
na výsledky rozptylové studie a stávající velmi špatnou kvalitu ovzduší v okolí instalovat
odlučovače s co nejvyšší účinností. Je sice zřejmé, že nahrazením stávající výroby, která
nesplňuje podmínky BAT, novou technologií, pravděpodobně dojde ke zlepšení stávající
situace, nicméně současná kvalita ovzduší v okolí je natolik nevyhovující, že je nutno
trvat na minimalizaci dopadů záměru na ovzduší. Za reálné považujeme snížení emisí
suspendovaných částic z posuzovaného záměru o více než 95 % oproti hmotnostním
tokům použitým v této rozptylové studii.
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6) Platné imisní limity jsou již v současnosti v okolí lokality překračovány v případě
PM10, benzo(a)pyrenu a méně významně také v případě dalších polutantů. Nelze
tudíž očekávat jejich plnění ani po realizaci záměru. Po realizaci výše doporučených
opatření ke snížení emisí nemůže záměr sám o sobě způsobit překračování imisních limitů
ani významně zhoršit kvalitu ovzduší v okolí.
7) Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o nahrazení stávající části technologie, která
nesplňuje podmínky BAT, lze po realizaci záměru očekávat zlepšení stávající imisní
situace.
3. Vlivy na hlukovou situaci
Hluková studie byla vypracována RNDr. Vladimírem Sukem a je v plném znění součástí
příloh.
Výpočty byly provedeny pro nejméně příznivý stav, a to za následujících podmínek:
1.

Výpočet byl proveden s použitím
vzduchotechnických zařízení

akustických

parametrů

nejhlučnějších

2.

Výpočet byl proveden pro stav, kdy jsou v nepřetržitém provozu všechny zdroje hluku
po dobu 8 na sebe navazujících hodin, resp. 1 hodiny pro noční dobu

3.

Hluk ze vzduchotechnických zařízení nebude ve spektrální charakteristice vykazovat
tónovou složku

Souhrn výsledků výpočtu je uveden v následující tabulce.
Tabulka č. 19 Změny ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů
Výp. bod
číslo

výška
[m]

1
2

25.0
28.0

1
2

25.0
28.0

LAeq,T souč. stav LAeq,T cílový stav LAeq,T příspěvek záměru
[dB]
[dB]
[dB]
denní doba
51.5
51.5
26.9
52.7
52.8
35.6
noční doba
51.5
51.5
26.6
47.1
47.2
30.4

Z výsledků výpočtu vyplývá, že hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku je
u staveb situovaných v širším okolí areálu fy. ŽDB GROUP, a.s. překročen, zejména v době
noční. Ve spektrální charakteristice emitovaného hluku byla měřením prokázána přítomnost
tónové složky. Provoz hodnoceného záměru – mořící linky se pravděpodobně projeví pouze
nepatrně, a to u chráněných prostorů situovaných poblíž záměru. V daném případě se jedná
o zástavbu mezi ul. Bezručova a Revoluční, kde lze očekávat zvýšení ekvivalentní hladiny
akustického tlaku řádově o 0.1 dB. Toto navýšení leží hluboko pod mezí odchylky výpočtu
a není prokazatelné měřením.
Z výsledků výpočtů uvedených v tabulce č. 5 hlukové studie, nedojde vlivem hodnoceného
záměru ke změně ekvivalentní hladiny dopravního hluku.
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Požadavky Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací, § 11, odst. 4, se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A
v chráněném venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50
dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 3.
korekce

-10 dB ...... noční doba
-5 dB ……tónová složka

Na základě výsledků uvedených v hlukové studii lze konstatovat, že
za současného stavu vlivem provozu areálu fy. ŽDB Group, a.s. v Bohumíně, v chráněném
venkovním prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst. 3) zákona 258/2000 Sb.:
a) pravděpodobně dochází
k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině
akustického tlaku, korigovaného na hluk s tónovou složkou pro hluk ze stacionárních zdrojů
v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době.
b) dochází k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk
ze stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině v noční době.
Vlivem provozu mořící linky v areálu fy. ŽDB Group, a.s. v Bohumíně, v chráněném
venkovním prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst. 3) zákona 258/2000 Sb.:
a) nadále bude docházet k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického
tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době.
Příspěvek záměru (+0.1 dB) je podstatně nižší než odchylka výpočtu a nelze jej exaktně
interpretovat.
b) nadále bude docházet k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického
tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině v noční době. Příspěvek záměru
(+0.1 dB) je rovněž nehodnotitelný.
4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
V areálu se nevyskytují povrchové vody, které by mohly být záměrem ovlivněny.
V zájmovém území se nachází několik míst starých ekologických zátěží, jedna z nich se
nachází v prostoru stávající mořírny (jedná se o znečištění připovrchové zóny, stavebních
konstrukcí a podzemní vody způsobené provozem mořírny v minulosti). Provozované
technologie v části mořírny TPD kontaminovaly negativně podloží stávající haly včetně
cihelného zdiva haly. Výrazně je zejména kontaminováno vlastní zdivo mořících van, podloží
pod mořícími vanami a zdivo haly v blízkosti van.
Navrhovaným záměrem nedojde k negativnímu působení na povrchové či podzemní vody,
naopak realizací záměru tj. výstavbou a rekonstrukcí nové mořírny, může být sanována
stávající „stará a nová mořírna“ (tzn. odstraněním hlavních ohnisek znečištění spojeným se
střednědobým monitoringem podzemních vod a zachováním dosavadního způsobu čerpání
podzemní vody), a tím minimalizováno působení negativních vlivů na ŽP.
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5. Vlivy na půdu
Vzhledem k umístění záměru se negativní vlivy nepředpokládají. Záměr nepředstavuje nároky
na dočasný nebo trvalý zábor zemědělského půdního fondu. Záměrem také nebudou dotčeny
parcely určené k plnění funkce lesa. Investiční záměr bude realizován převážně ve stávajících
prostorách. Žádné nerostné zdroje nebudou předmětnou stavbou dotčeny.
6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Investiční záměr neovlivní horninové prostředí, navržený záměr bude probíhat uvnitř budovy,
která je stavebně pro instalaci technologie tohoto typu navržena. Podlahy budou izolovány
a budou pro chemikálie nepropustné .
7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Negativní vlivy na flóru, faunu a ekosystémy se nepředpokládají. Výskyt zvláště chráněných
druhů nebyl prokázán.
8. Vlivy na krajinu
Krajinný ráz nebude záměrem změněn. Kulturní a architektonické prvky krajiny nebudou
záměrem negativně ovlivněny. Stavbou nebudou ovlivněny zvláště chráněná území, VKP
apod..
9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Realizaci posuzovaného záměru, který bude situován do soustavy průmyslových hal v areálu
ŽDB, nebudou dotčeny kulturní památky ani hmotný majetek.
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti
a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Hodnocená technologie navazuje na technologie již v podniku provozované po dlouhou dobu.
Záměr bude využívat stávající průmyslovou halu a také technickou infrastrukturu, proto
budou eliminovány vlivy na některé složky životního prostředí (půdu, lesní pozemky, krajinu,
chráněné části přírody, faunu a flóru). Záměrem by mělo dojít i k odstranění staré ekologické
zátěže působící negativně na horninové prostředí a podzemní vody (k negativnímu ovlivnění
těchto složek by mohlo dojít pouze v případě havárií, k předcházení a zabránění případných
havárií budou přijata technická a organizační opatření při konstrukci a provozu samotného
zařízení).
K hodnocení vlivů záměru na zbývající složky životního prostředí - tzn. obyvatelstvo
a ovzduší - byly zpracovány speciální studie: rozptylová, hluková a posouzení vlivů na
veřejné zdraví. Studie hluková, rozptylová studie a studie posouzení vlivu na veřejné zdraví,
vylučuje významné ovlivnění složek ŽP a obyvatelstva v důsledku realizace záměru .
Ze studií, modelujících budoucí stav v blízkosti obytné zástavby v okolí podniku vyplývá, že
příspěvek záměru u hluku je podstatně nižší než odchylka výpočtu a nelze jej exaktně
interpretovat, přírůstek znečištění ovzduší bude menší než za stávajícího stavu a riziko
poškození zdraví obyvatelstva nebude zvýšeno.
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Při posouzení vlivů nebylo shledáno žádné vylučující kritérium, které by mohlo bylo
důvodem k nerealizování záměru. Záměr svým vlivem nepřesáhne hranice České republiky,
ani při nestandardních stavech a haváriích.
D.III. Charakteristika enviromentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
Při provozu mořírny mohou k havárii vést například tyto příčiny:
•

špatné provedení izolace nebo její porušení, a z toho plynoucí únik znečištění
při provozních poruchách mimo určené plochy nebo záchytné prostory

•

zanedbání pravidelných kontrol a údržby provozovaných zařízení

•

selhání obsluhy

•

přírodní katastrofa a vyšší moc.

Pro prevenci havárií budou prováděny pravidelné bezpečnostní, protipožární prověrky,
kontrolní prohlídky a pravidelná údržba dle pokynů provozního řádu. Kontroly a revize budou
zaznamenávány do provozního deníku. Taktéž budou prováděna emisní měření podle
požadavků legislativy o ovzduší, aktualizace havarijních plánů, požárního a evakuačního
plánu apod. V případě havarijního či nestandardního stavu dojde k neprodlenému odstranění
příčin a následků havárie (postup bude podrobně stanoven v provozním a havarijním řádu).
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, snížení, vyloučení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
Opatření v průběhu výstavby záměru
Z důvodu ochrany prostředí je nutno po dobu realizace stavby:
•

při demoličních pracích zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. nasycením prašných
míst v prostoru určeném k demolici vodou, event. vytvořením vodní clony, apod.

•

s cílem minimalizovat vznik tuhých odpadů ze stavební výroby je potřebné chránit
materiály, které mohou byt znehodnoceny nebo poškozeny nevhodným skladováním
nebo manipulaci (např. kontejnery, přístřešky, zpevněné plochy pro skladování apod.)

•

provádět čistění pneumatik dopravních prostředků, případně podvozků ostatních
stavebních mechanismů před jejich výjezdem ze staveniště; kropení a čistění
veřejných komunikací v prostoru výjezdu ze staveniště

•

pro přepravu sypkých materiálů nutno použít vhodných dopravních prostředků;
skládky sypkých materiálů zakrýt celtami nebo foliemi

•

určit místa pro soustředění odpadu roztříděného dle druhu materiálu (využitelné nevyužitelné, určené k likvidaci, určené k odvozu na skládku, apod.)

•

na staveništi dodržovat hygienické předpisy a garantovat dodržení hlukových limitů
v průběhu stavby ve venkovním prostoru ve smyslu vyhlášky 148/2006 Sb. - Nařízení
vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dodavatel zajistí
pro provádění prací taková zařízení (převážně kompresory, bourací kladiva, apod.),
která při provozu nebudou překračovat povolenou hladinu hluku
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•

respektovat veškerá hygienická opatření v objektech zařízení staveniště, zejména
v šatnách, sociálních zařízeních, jídelnách, ubytovnách a zdravotních střediscích.

Pro ochranu životního prostředí budou omezeny nepříznivé vlivy výstavby na co nejnižší
míru.
Opatření při provozu
Při provozu je nutné dodržet podmínky pro minimalizaci provozních úniků závadných
a nebezpečných látek a dále základní požadavky pro manipulaci s jednotlivými nebezpečnými
látkami ve vztahu k možným havarijním únikům.
Pro zajištění požadavků na provoz zařízení je nutno mj.:
•

aktualizovat pracovní instrukce;

•

aktualizovat pravidla pro manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
(látky žíravé) a tato pravidla projednat s příslušným orgánem veřejného zdraví

•

provést kategorizaci prací na pracovišti;

•

řídit se havarijními plány;

•

zajišťovat provádění předepsaných zkoušek, revizí a školení pracovníků;

•

splnit podmínky pro provoz velkého zdroje znečišťování ovzduší, zajistit autorizované
měření emisí;

•

během provozu provádět pravidelné údržbářské úkony pro preventivní zajištění
bezpečnosti provozu;

•

podle předepsaného harmonogramu budou prováděna měření emisí škodlivin a měření
kvality pracovního prostředí autorizovanou firmou podle požadavků legislativy
a kompetentních orgánů.

Všechna zařízení budou provozována v souladu s technologickými postupy. Personál bude
patřičně proškolen. Pro všechna zařízení budou zpracovány provozní řády obsahující přehled
opatření pro případ havárie. Období zkušebního provozu bude vyhodnoceno a případné
nedostatky budou odstraněny před uvedením zařízení do trvalého provozu. Vznikající odpady
budou odstraňovány v souladu s vnitropodnikovou směrnicí.
Opatření po ukončení provozu
•

technologický celek bude po ukončení provozu posouzen z hlediska jeho další
využitelnosti;

•

nepoužitelné součásti budou vyřazeny a bude s nimi nakládáno jako s odpady;

•

stavební součásti budovy, které souvisejí s projektovanou technologickou linkou,
budou zneškodněny jako demoliční odpad.
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
Posouzení vlivů záměru vychází z podkladů o zájmovém území, které byly shromažďovány
dlouholetou realizací průzkumných prací v oblasti podniku a blízkém okolí. Stěžejním
podkladem pro hodnocení vlivů byla studie REKONSTRUKCE A MODERNIZACE
MOŘÍRNY VJ TPD“ („HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s“, 2007). Pro účely posouzení
vlivů na ŽP a zdraví byla zpracována hluková a rozptylová studie a také posouzení vlivu
záměru na veřejné zdraví. Ke zpracování rozptylové studie byl použit program SYMOS’97
(verze 2003), založený na stejnojmenném modelu rozptylu znečišťujících látek. Jedná se
o referenční metodu pro výpočet rozptylu znečišťujících látek v ovzduší dle Nařízení vlády
č. 350/2002 Sb. Metodika používá statistického gaussovského modelu rozptylu kouřové
vlečky. Meteorologická data vstupují do modelu v podobě stabilitně členěné větrné růžice
(třídy podle Bubníka a Koldovského). Metodika je určena především pro vypracování
rozptylových studií pro účely hodnocení kvality ovzduší. Následné datové a mapové operace
v rámci rozptylové studie byly provedeny v programovém vybavení GRASS GIS, MS Excel
a SURFER fy Golden Software.

„

Hluková studie byla zpracována pro posouzení vlivu hluku z provozu, za účelem zjištění
souladu s ustanoveními § 11 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací. V rámci zpracování hlukové studie bylo použito
následující programové vybavení:
•

HLUK+, verze 7.16, sériové číslo 6012

•

IZOFONIK verze 3.2

•

NEPrůzvučnost 2005

Výpočty v hlukové studii byly provedeny pro nejhorší možné stavy. Pro zpracování hlukové
studie byl dostatek podkladů. Kalibrace programového vybavení HLUK + pro stacionární
zdroje byla provedena v červenci 2007. Rozdíl výpočtu a naměřené hodnoty byl -1.6 dB v
porovnání s naměřenou hodnotou. Kalibrace pro dopravní hluk byla provedena v září 2006.
Rozdíl výpočtu a naměřené hodnoty byl +1.2 dB v porovnání s naměřenou hodnotou.
V daném případě je hodnocen hluk ze stacionárních zdrojů a hluk dopravní. Použité
programové vybavení HLUK+, v. 7.16 má integrovanou novelu metodiky pro výpočet
dopravního hluku, nehodnotí ovšem útlum hluku vlastnostmi prostředí. Odchylku výpočtu lze
očekávat v intervalu <-2.0; +2.0> dB. Hluk z dopravy je použitým programovým vybavením
hodnocen dle novely metodiky pro výpočet dopravního hluku, pro šíření hluku ze
stacionárních zdrojů je programovým vybavením použit model vycházející z akustických
výkonů zdrojů, jejich umístění a směrovosti.
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Další informační zdroje jsou uvedeny v odborných studiích, které jsou v přílohách této
dokumentace.
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
S ohledem na charakter stavby a její budoucí provoz bylo k dispozici dostatek informací
k vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí. Zpracovatelům nejsou známy žádné
významné neurčitosti ovlivňující proces hodnocení vlivů na životní prostředí. V dalších
projektových fázích mohou být upřesněny podrobné údaje řešení stavby, některé části
technického řešení stavby mohou být v rámci řešení stavby upraveny a o některých
podrobnostech konečného řešení bude v rámci projektu dále rozhodnuto na základě dalšího
projednávání záměru.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr obsahuje pouze jednu variantu projektového řešení. Variantu předkládanou
oznamovatelem je možno hodnotit jako akceptovatelnou za předpokladu uplatnění všech
doporučení a navrhovaných opatření.
Nulová varianta tzn. nerealizace záměru (rekonstrukce a modernizace mořírny, vybavením
nejlepšími dostupnými technologiemi) a pokračováním výroby na stávajících zastarávajících
zařízeních by bylo nežádoucí, znamenalo by výrazně vyšší zátěž pro životní prostředí v širším
okolí.

F. ZÁVĚR
Při zpracování této dokumentace byly shromážděny a analyzovány dostupné relevantní údaje
a informace. Byly zhodnoceny všechny charakteristiky a očekávané vlivy záměru na životní
prostředí stanovené přílohou č. 4 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění.
Při zpracování dokumentace byly popsány všechny požadované charakteristiky a ukazatele
vlivu záměru na životní prostředí. Předložený výstup odpovídá úrovni stávajících projekčních
podkladů, evidenci jiných zájmů na využívání území a prozkoumanosti jednotlivých složek
životního prostředí.
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Nebyly zjištěny skutečnosti vylučující ani podmínečně vylučující realizaci záměru ve vybrané
lokalitě. Jedná se o záměr, který svými vlivy nezatěžuje životní prostředí nad přípustnou mez
– nedojde k překročení zákonných limitů. Rovněž rizika plynoucí z provozu jsou přijatelná
díky opatřením k jejich minimalizaci. Jako relativně významnější negativní vliv lze hodnotit
období stavebních prací (demolice, větší provoz automobilové dopravy, dovoz technologie
aj.), které je však časově omezeno.
Za relativně nejvýznamnější pozitivní vliv lze považovat: předpokládané snížení
stávajících škodlivin – tuhých prachových emisí a výparů z mořících lázní do ovzduší
(odsávané výpary jsou napojeny na absorbér) a realizaci opatření směřujících
k odstranění ekologické zátěže v horninovém prostředí s důsledkem znečišťování
podzemních vod.
Vzhledem k poměrně malým negativním vlivům hodnoceného záměru na obyvatelstvo
a životní prostředí a s přihlédnutím k návaznosti nové technologie na stávající provozy
v zájmovém území lze záměr doporučit k realizaci.

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Investorem záměru bude:
ŽDB GROUP a.s., závod Drátovna VJ TPD
Bezručova 300
735 93 Bohumín
Název záměru: Rekonstrukce a modernizace mořírny VJ TPD
Umístění záměru: Bohumín, k.ú. Nový Bohumín (č.k.ú. 707031) , p.č. 1049/14, 1049/10,
1049/11. Jedná se o parcely určené pro výrobu, skladování a manipulační plochy. Zájmové
území je součástí zastavěného areálu ŽDB GROUP a.s. Jedná se o území s vysokou hustotou
zástavby halami, sklady, technologickými provozy, kolejištěmi vleček apod.
Charakter záměru:
V hale stávajícího skladu válcovaného drátu (VD) se vybuduje nový provoz mořírny TPD.
Hala válcovacího drátu se nachází v severozápadní části haly tažírny patentovaného drátu na
jejím vnějším okraji. Z vnější, SZ strany hala přiléhá na podnikovou vlečku za níž jsou
umístěny sklady a venkovní plochy. Ze SV strany je situován sklad a stáčení kyselin. Z JZ
strany hala přiléhá ke skladu VD a olova a z JV strany má společnou stěnu s tažírnou
patentovaného drátu. Půdorysný rozměr haly je cca 27,0 x 230,0 m, z čehož na mořírnu by se
využila SV část. Mořírna se bude skládat ze dvou samostatných větví – severní a jižní.
Severní větev bude obsahovat tyto lázně:
fosfát – 3 ks, ohřev HV (horká voda) – 1 ks, HCl – 3 ks, teplý oplach – 1 ks, studený oplach –
3 ks, aktivace – 1 ks, neutralizace – 1 ks, Sale TRI – 1 ks, Stearlube T 350 – 1 ks, vápno – 1
ks, sušící komora – 3 ks.
Jižní větev bude obsahovat tyto lázně:
ohřev HV – 1 ks, rezervní vana – 1 ks, HCl – 3 ks, teplý oplach – 1 ks, studený oplach – 3 ks,
Borax – 1 ks, Sale TRI – 1 ks a vápno – 1 ks, sušící komora – 2 ks.
Každá větev bude vybavena odsáváním lázní a sušící komorou.
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Nová mořírna je realizována s cílem:
•

navýšení mořírenských kapacit o cca 45,0 kt/rok, dle předpokládaného strategického
rozvoje firmy

•

snížení stávajících škodlivin – tuhých prachových emisí a výparů z mořících lázní do
ovzduší (odsávané výpary jsou napojeny na vodní absorbér)

•

realizovat opatření směřující k odstranění ekologické zátěže v horninovém prostředí
s důsledkem znečišťování podzemních vod.

Při realizaci umístění mořírny do stávajícího objektu skladu válcovaného drátu je nutno
realizovat také náhradu za zabrané prostory skladu. Jedná se o uzavřené prostory o ploše
v délce cca 80 m a šířky cca 30 m. Sklad bude realizován jako samostatný nevytápěný objekt
bez obvodového pláště - přístřešek. Předpokládaná kapacita skladu 4 - 5kt VD. Umístění
skladu se předpokládá na místě skladu olova.
Vzhledem k rozsahu záměru, umístění záměru a charakteru technologie jsou očekávány
a posuzovány zejména vlivy na obyvatelstvo (zdravotní vlivy způsobené emisemi škodlivin
a hlukem) a vlivy na ovzduší. Vlivy na životní prostředí nejsou předpokládány.
Hodnocená technologie navazuje na technologie již v podniku provozované po dlouhou dobu.
Záměr bude využívat stávající průmyslovou halu a také technickou infrastrukturu, proto
budou eliminovány vlivy na některé složky životního prostředí (půdu, lesní pozemky, krajinu,
chráněné části přírody, faunu a flóru). Záměrem by mělo dojít i k odstranění staré ekologické
zátěže působící negativně na horninové prostředí a podzemní vody (k negativnímu ovlivnění
těchto složek by mohlo dojít pouze v případě havárií, k předcházení a zabránění případných
havárií budou přijata technická a organizační opatření při konstrukci a provozu samotného
zařízení.
K hodnocení vlivů záměru na zbývající složky životního prostředí - tzn. obyvatelstvo
a ovzduší - byly zpracovány speciální studie: rozptylová, hluková a posouzení vlivů na
veřejné zdraví. Studie hluková, rozptylová studie a studie posouzení vlivu na veřejné zdraví,
vylučuje významné ovlivnění složek ŽP a obyvatelstva v důsledku realizace záměru .
Ze studií, modelujících budoucí stav v blízkosti obytné zástavby v okolí podniku vyplývá, že
příspěvek záměru u hluku je podstatně nižší než odchylka výpočtu a nelze jej exaktně
interpretovat, přírůstek znečištění ovzduší bude menší než za stávajícího stavu a riziko
poškození zdraví obyvatelstva nebude zvýšeno.
Při posouzení vlivů nebylo shledáno žádné vylučující kritérium, které by mohlo bylo
důvodem k nerealizování záměru. Záměr svým vlivem nepřesáhne hranice České republiky,
ani při nestandardních stavech a haváriích

H. PŘÍLOHY
1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace hlediska (vyjádření bude součástí koordinovaného stanoviska po skončení
procesu EIA)
2. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. v platném
znění – viz. příloha č. 4
Příloha č. 1: Situace zájmového území
Příloha č. 2: Přehledná situace zájmového území
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Příloha č. 3: Fotodokumentace
Příloha č. 4: Hluková studie
Příloha č. 5: Rozptylová studie
Příloha č. 6: Posouzení vlivů na veřejné zdraví
Příloha č. 7: Situace mořírny
Příloha č.8: Stanovisko z hlediska územního plánu o podmínkách využívání území a změn
jeho využití a stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
Datum zpracování: 26.6. 2008
Autorizovaná osoba pro zpracování dokumentace a posudku:
Ing. Vladimír Rimmel, Chelčického 4, 702 00 Ostrava, tel. 596 114 440
osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR č.j. 3108/479/opv/93, vydáno dne 3.6.1993,
platnost prodloužena rozhodnutím MŽP č.j. 34063/ENV/06
Zpracovatelé:
Mgr. Zdenek Zálešák, U kapličky 968, 735 14 Orlová 4, tel.: 596 114 030
Ing. Marek Hrubý, U staré elektrárny 1930/6, 710 00 Ostrava, tel.: 723 478 377
Ing. Radim Ptáček, Ph.D., Vrázova 9/1253, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Ing. Luboš Štancl, Antošovická 256/54, 711 00 Ostrava, tel.: 596 114 030
a Ing. Radim Seibert, Výškovická 575/132A. 700 30 Ostrava – Výškovice
(rozptylová studie)
RNDr. Vladimír Suk, Konečného 1782/13, Slezská Ostrava, (hluková studie)
RNDr. Vítězslav Jiřík, MUDr. Ivan Tomášek, MVDr. Jana Jurčíková, Ph.D.,
Jarmila Schieleová, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 7,
70200 Ostrava (posouzení vlivů na veřejné zdraví)
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Rekonstrukce a modernizace mořírny VJ TPD
Dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostřed
(podle přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.)

Přílohová část

Seznam příloh:
Příloha č.1.
Příloha č.2.
Příloha č.3.
Příloha č.4.
Příloha č.5.
Příloha č.6.
Příloha č.7.
Příloha č.8.

Situace zájmového území
Přehledná situace zájmového území
Fotodokumentace
Hluková studie
Rozptylová studie
Posouzení vlivů na veřejné zdraví
Situace mořírny
Stanovisko z hlediska územního plánu o podmínkách využívání území
a změn jeho využití a stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb.

Ostrava, červen 2008

FOS-2/10

Rekonstrukce a modernizace
Mořírna VJ TPD
ŽDB GROUP, a.s.
Závod Drátovny

Hluk ve venkovním prostoru

Hluková studie

RNDr. Vladimír Suk
Konečného 1782/13
Ostrava, březen 2008
Slezská Ostrava
_________________________________________________________________________________
P-4 Hlukova studie

Vytvořeno dne 20.2.2008

1. Účel zpracování
Studie byla zpracována pro posouzení vlivu hluku z provozu mořírny v areálu ŽDB GROUP, a.s. v
Bohumíně, za účelem zjištění souladu s ustanoveními § 11 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

2. Popis lokality
Nová mořící linka bude umístěna vedle stávající mořírny, v místě skladu. Místo instalace linky se
nachází uvnitř průmyslového areálu, který se rozkládá na severovýchodní až jihozápadní straně. Na
straně severozápadní prochází železniční trať. Nejbližší chráněné prostory staveb se nacházejí na
východní straně lokality, kde se jedná o zástavbu v okolí ul. Bezručova a na severní straně, kde se
nachází rovněž městská zástavba v okolí ul. Sv. Čecha Celková situace s vyznačením místa instalace
linky a chráněných prostorů staveb je patrná z obr. č. 1. ( zdroj: www.mapy.cz )
Obr. č. 1 Situace

3. Základní informace a jejich zdroje
Pro výpočty provedené v této studii byly použity následující informační zdroje:
a) Údaje z dokumentace: „Rekonstrukce a modernizace Mořírny VJ TPD“, Hutní projekt Ostrava, a.s.,
02/07
b) Protokol o měření hluku č. 030/07 „ŽDB GROUP, a.s. Bohumín“, Akusting,spol.s r.o., 05/07
d) Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
e) ČSN – EN 12354-4 Přenos zvuku z budovy do venkovního prostoru
e) programové vybavení HLUK+, verze 7.16, sériové číslo 6012
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4. Stavební a dispoziční řešení
V hale stávajícího skladu válcovaného drátu (VD) se vybuduje nový provoz mořírny TPD. Hala
válcovacího drátu se nachází v severozápadní části haly tažírny patentovaného drátu na jejím vnějším
okraji. Z vnější, SZ strany hala přiléhá na podnikovou vlečku za níž jsou umístěny sklady a venkovní
plochy. Půdorysný rozměr haly je cca 27,0 x 230,0 m, z čehož na mořírnu bude využita SV část.
Mořírna se bude skládat ze dvou samostatných větví – severní a jižní.
V severní větvi budou umístěny tyto lázně: fosfát 3 ks, ohřev HV – 1ks, HCl – 3ks, aktivace – 1ks,
neutralizace –1ks, teplý oplach – 1ks, studený oplach – 2ks, Sale TRI – 1ks, Stearlube T 350 – 1ks,
vápno - 1ks. Dále zde budou umístěny dvě sušící komory.
V jižní větvi se umístí tyto lázně: ohřev HV –1ks, rezervní vana – 1ks, HCl – 3ks, teplý oplach – 1ks,
studený oplach – 2ks, Stearlube T 350 – 1ks, Sale TRI – 1ks, a vápno – 1ks. Dále zde budou umístěny
dvě sušící komory.
Každá větev bude osazena vlastní jeřábovou dráhou, odsávání lázní a dalším příslušenství bude
umístěno u SV stěny haly.
Nová mořírna je realizována s cílem navýšení mořírenských kapacit o cca 45,0kt/rok, dle
předpokládaného strategického rozvoje firmy.
Předpokládaná stavba mořírny: 2009 – 2010

5. Zdroje hluku
5.1. Současný stav
Současný stav hlukové zátěže lokality byl odvozen z výsledků měření provedených firmou
“Akusting,spol.s r.o. v dubnu 2007. Měření bylo provedeno v horních patrech výškových panelových
domů na ul. Sv. Čecha a domů na ul. Bezručova.
Měření proběhlo v noční době, aby byl v maximální míře omezen vliv hluku dopravy a ruch města. Na
obou místech bylo měřeno několik provozních stavů. Protože komplexní odstávka celého provozu je
možná pouze krátkodobě, proběhlo měření hluku pozadí pouze na měřicím místě B2. Tato hodnota pak
byla použita jako pozadí i na měřícím místě B1
B1. Balkon bytu ul. Svatopluka Čecha 1074 v 10. NP
Pozadí:
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A po odpočtu pozadí:
Měřením byla prokázána tónová složka na frekvenci 315 Hz

41,7 dB
51.5 dB
51,0 dB

B2. Balkon bytu ul. Bezručova 1145, v 11. NP
Pozadí:
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A po odpočtu pozadí:
Měřením byla prokázána tónová složka na frekvenci 25 Hz

41,7 dB
47.0 dB
45,5 dB

V tomto dokumentu je konstatováno, že hlavním zdrojem hluku v daných lokalitách je průmyslový hluk
(zejména v noční době) a hygienické limity v ekvivalentní hladině akustického tlaku, korigované na hluk
s tónovou složkou jsou zde prokazatelně překročeny.
Na základě výsledků uvedených v citovaném protokolu o měření (vit kap.3 b)) byl sestaven hlukový
model zájmové lokality, tak, aby odpovídal současné hlukové situaci. Vliv hluku hodnoceného záměru
bude hodnocen v souběhu se stávajícími zdroji hluku v areálu podniku.
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5.2. Cílový stav
5.2.1. Zdroje liniové
Příjezd zůstává směřován z ul. Bezručova (II/471) a Revoluční přes vrátnici č. 2 a dále po
vnitrozávodních komunikacích. Do prostoru stávající mořírny a východní části skladu VD bude příjezd
veden kolem haly tažírny patentovaného drátu z východní strany. V případě realizace stavby ve skladu
VD bude dopravou ovlivněn provoz vlastní tažírny a provoz v nedotčené (západní) části skladu VD.
V současné době činí dopravní nároky mořírny 10 – 12 kamionů denně. Provoz nové mořírny zvýší
stávající dopravní nároky cca o 30% (3-4 kamiony). Nákladní doprava probíhá v denní době.
Nakládka a vykládka kamionů a manipulace s materiálem bude prováděna vysokozdvižnými a vozíky
Typické parametry těchto prostředků jsou např.: TOYOTA SM 12 ( LWA = 75 dB), TOYOTA PP 13
(LWA = 77 dB). Počet jízd vozíků bude pravděpodobně 250 denně.
Provoz na ul. Bezručova byl odvozen z výsledků celostátního sčítání dopravy v r. 2005, provoz na ul.
Revoluční a provoz přes vrátnici č.2 byl zjištěn sčítáním vozidel v dopravním proudu ve dnech 18. –
21.3.2008.
Obr č.2 Průměrné celoroční intenzity dopravy

Tab. č. 1 Průměrná denní četnost provozu na komunikacích
Profil
II/471 7-3842
Revoluční – A
Revouční – B
k vrátnici 2
parkoviště

N OA
NNA
bez realizace 2008
6289
1457
2176
1376
1280
512
704
864
192
0

N OA
NNA
provoz 2008
6289
1461
2176
1380
1580
512
704
868
192
0

N OA .... průměrná celodenní četnost provozu osobních automobilů
NNA .... průměrná celodenní četnost provozu nákladních automobilů
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5.2.2. Zdroje bodové
Bodovými zdroji hluku budou vzduchotechnická zařízení zinkovací linky, jejichž výtlaky budou vedeny
nad střechu, případně do fasády budovy.
Vytápění objektu mořírny je realizováno pomocí 15 ks teplovodních ohřívačů vzduchu bez žaluzie
s jednofázovým axiálním ventilátorem např. typu LERSEN 020 o průtoku vzduchu Q = 4200 m3/hod
Vytápěcí jednotky budou nasávat venkovní vzduch a vzduch ze skladu VD, filtrovat ho a ohřívat na
teplotu potřebnou pro vytápění prostoru mořírny. Jednotky budou umístěny v prostoru mořírny (LWA =
78 dB).
Větrání haly mořírny je řešeno :technologickým odsáváním s filtrací Vmax =125000 m3.hod-1
umístěném v přístavku na severovýchodní straně budovy (LWA = 98 dB),
v letním období i stavebními otvory (střešní světlíky +uzavírací klapky,..).
Pro zajištění větrání podstřešního prostoru je navržen odvod vzduchu nástřešními ventilátory (4 ks s
LWA = 82 dB)
Rozvodna bude větrána přetlakově s filtrací vzduchu a elektrodohřevem (LWA = 78 dB ). Trafostanice
budou větrány nuceně podtlakově s odvodem axiálními ventilátory ve fasádě a přívodem vzduchu
přirozeným podtlakem přes stavební otvory v podlaze pod trafy (LWA = 85 dB).

5.3. Zdroje plošné
Za plošné zdroje hluku jsou považovány části obvodového pláště objektu. Hlavní manipulace s
materiálem ze skladu a do skladu (s LWA = 105 dB), postupný přesun a ponořování do jednotlivých van,
stejně jako další transporty zajišťují halové jeřáby (LWA = 88 dB). Veškerá manipulace bude
prováděna uvnitř haly.
Situace v hale s linkou byla modelována pomocí programového vybavení Izofonik, v.3.2. Předpokládá
se nepřetržitý provoz.

Obr. č. 3 Pravděpodobné rozložení hladin hluku v hale

5.3.1 Parametry stavebních konstrukcí
Vzduchová neprůzvučnost Rw’ svislých a vodorovných konstrukcí byla zjištěna výpočtem pomocí
programového vybavení NEPrůzvučnost 2005.
Nová podélná a příčná stěna budou provedeny nově. Stěny jsou navrženy jako hrázděné z cihel plných s
kontaktním zateplovacím systémem. Ve stěně nebudou realizovány žádné okenní, dveřní ani vratové
otvory. Střechu tvoří nosná ocelová konstrukce, která bude doplněna konstrukcí pro uložení podélného
sedlového světlíku. Podélný světlík bude o světlosti cca 2,0 - 3,0 m s vloženými otevíravýni částmi,
prosklený tepelně izolačním, bezpečnostním sklem.
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Tab. č. 2 Neprůzvučnost obvodového pláště haly
Typ konstrukce :

jednoduchá vrstvená

číslo

D[m]

1
2
3
4

Název

Ro[kg/m3]

Omítka
0,0100 1600,0
Zdivo cihelné
0,1500 1800,0
Omítka
0,0100 1600,0
Zavěšená fasád 0,0200 1100,0
Kmitočet
Neprůzv.
f[Hz]
R[dB]
100
36,3
125
36,3
160
36,3
200
36,3
250
37,7
315
41,1
400
44,4
500
47,1
630
49,1
800
51,1
1000
53,1
1250
55,1
1600
57,1
2000
59,1
2500
61,1
3150
63,1
Součet:
Vážená neprůzvučnost (laboratorní) Rw :
Faktor přizpůsobení spektru C :
Faktor přizpůsobení spektru C,tr :
Zápis dle ČSN EN ISO 717-1:

c[m/s]

2108
2108
2108
2468
Ref. křivka
Rref[dB]
31
34
37
40
43
46
49
50
51
52
53
54
54
54
54
54

eta[-]

0,035
0,035
0,035
0,007

Ed[MPa]/alfa[-]

--------------------Rozdíl
deltaR[dB]
--------0,7
3,7
5,3
4,9
4,6
2,9
1,9
0,9
------------------------24,8

50 dB
-1 dB
-5 dB
Rw (C;Ctr) = 50 (-1;-5) dB

Tab. č. 3 Neprůzvučnost střešní konstrukce haly
Typ konstrukce :
složená (kombinovaná)
Jednotlivé dílčí konstrukce (celkem 2):
Pořad.č.kce
Název
Plocha [%]
1
Střecha
80,0
2
Světlík
20,0
Kmitočet
Neprůzv.
Ref. křivka
Rozdíl
f[Hz]
R[dB]
Rref[dB]
deltaR[dB]
100
11,5
16
4,5
125
15,7
19
3,3
160
19,5
22
2,5
200
23,4
25
1,6
250
26,9
28
1,1
315
29,8
31
1,2
400
32,1
34
1,9
500
34,1
35
0,9
630
35,4
36
0,6
800
36,7
37
0,3
1000
37,9
38
0,1
1250
38,3
39
0,7
1600
38,5
39
0,5
2000
35,8
39
3,2
2500
35,9
39
3,1
3150
37,9
39
1,1
Součet:
26,5
Vážená neprůzvučnost (laboratorní) Rw :
35 dB
Faktor přizpůsobení spektru C :
-2 dB
Faktor přizpůsobení spektru C,tr :
-7 dB
Zápis dle ČSN EN ISO 717-1:
Rw (C;Ctr) = 35 (-2;-7) dB
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5.3.2 Akustické výkony na prvcích stavebních konstrukcí
Akustické výkony na jednotlivých prvcích fasády byly vypočteny dle ČSN – EN 12354-4 Přenos zvuku
z budovy do venkovního prostoru. Obvodovými konstrukcemi je fasáda severozápadní a
severovýchodní. Na jihozápadní a jihovýchodní straně hala přiléhá ke stávajícím objektům.
Tab. č. 4 Akustické výkony na obvodových konstrukcích
LpA [dB]

prvek

80,3

stěna

80,3

stěna

80,3

střecha
světlík
ventilace

X´as
plocha
[dB]
Cd
[m2]
fasáda severovýchod
49,71
-5
1495
fasáda severozápad
44,87
-5
265
střešní konstrukce
50,2
-5
3825
35,04
-5
225
1
-5
3

Lwa [dB]
57,34
54,66
60,92
63,78
79,07

6. Hluk ve venkovním chráněném prostoru
Pro hluk z provozu byla ekvivalentní hladina akustického tlaku stanovena, dle ustanovení nařízení vlády
č. 148/2006 Sb., pro chráněný venkovní prostor staveb pro osm nejhlučnějších hodin v denní době a
nejhlučnější hodinu v době noční. Pro hluk z provozu na pozemních komunikacích byla ekvivalentní
hladina akustického tlaku stanovena pro celou denní i noční dobu.
Pro stanovení LAeq,T se předpokládá nejhorší možný stav, a to, že budou v provozu všechny zdroje
hluku provozované v areálu zinkovny, včetně dopravy po účelových komunikacích. Výpočet hladin
hluku ve venkovním prostoru byl proveden pomocí programového vybavení HLUK+, verze 7.16,
sériové číslo 6012 na podkladu ortofotomapy dané lokality. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku
budou vypočteny pro venkovní chráněný prostor definovaný v souladu s § 30, odst.3) zákona
258/2000 Sb. Výpočtové body byly voleny na stejných místech, na kterých bylo provedeno měření (viz
kap. 5.1)
Výpočtový bod č.1 (pouze stacionární zdroje)
dům č.p. 1074 na ul. Svatopluka Čecha, 2 m před jižní fasádou, 25 m nad úrovní terénu (totožný s B1
měření, viz kap.5.1)
Výpočtový bod č.2 (doprava a stacionární zdroje)
dům č.p. 1145 na ul. Bezručova, 2 m před západní fasádou, 28 m nad úrovní terénu (totožný s B2
měření, viz kap.5.1)

6.1. Hluk z dopravy na veřejných komunikacích
Hluk z dopravy ovlivňuje hlavně okolí výpočtového bodu č.2. který je situován v blízkosti vrátníce č. 2,
přes kterou je vedena osobní a nákladní doprava do areálu ŽDB, a.s.. Do výpočtového modelu byly
zahrnuty všechny veřejné komunikace v okolí výpočtového bodu včetně odbočky do areálu ŽDB po
hranici areálu. Rovněž byl modelován provoz na parkovišti jižně od domu 1145.
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Obr .č. 4 Hladiny dopravního hluku, současný stav, denní doba

Obr .č. 5 Hladiny dopravního hluku, současný stav, noční doba

Tab. č. 5 Ekvivalentní hladiny dopravního hluku
Výp. bod č.

výška [m]

2 - den
2 - noc

28.0
28.0

LAeq,T [dB]
současný stav
62.9
49.8

LAeq,T [dB]
cílový stav
62.9
49.8
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6.1. Model současného stavu
Současný stav byl modelován na základě skutečností uvedených v kap. 5.1 a pomocí fiktivních zdrojů
hluku umístěných v areálu ŽDB. Model předpokládá, že zdroje hluku, které byly v provozu v době
měření jsou v nepřetržitém provozu (v denní i v noční době). V denní době k těmto zdrojům přistupuje
vnitroareálová doprava. Její četnost byla stanovena na základě sčítání v místě vjezdu (brána č. 2 na ul.
Revoluční). Výsledky modelu jsou v dobrém souladu s výsledky provedených měření.
Obr .č. 6 Hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, současný stav, denní doba
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Obr .č. 7 Hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, současný stav, denní doba

Tab. č. 6 Ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, model současného stavu
Výp. bod č.

výška [m]

1
2

25.0
28.0

1
2

25.0
28.0

LAeq,T [dB]
výpočet
denní doba
51.5
52.7
noční doba
51.5
47.1

LAeq,T [dB]
měření
51.5
47.0
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6.2. Hluk v chráněném venkovním prostoru – cílový stav
Uvedené výsledky výpočtu reprezentují celkový cílový stav po uvedení mořící linky do provozu, včetně
stávajících zdrojů hluku, provozovaných v areálu podniku (model současného stavu). Hlukové zatížení
z dopravy po účelových komunikacích v areálu podniku je zahrnuto v modelu současného stavu.
V cílovém stavu je přičtena doprava v souvislosti s provozem linky. Provoz linky v denní a v noční době
se liší pouze nákladní kamionovou dopravou (nebude provozována v noční době).
Obr .č. 8 Hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, cílový stav, denní doba

Obr .č. 9 Hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, cílový stav, noční doba
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Tab. č. 7 Ekvivalentní hladiny hluku, cílový stav, denní i noční doba
Výp. bod č.

výška [m]

LAeq,T [dB]
doprava *)

1
2

25.0
28.0

30.4
51.5

1
2

25.0
28.0

22.4
30.7

LAeq,T [dB]
průmysl
denní doba
51.5
47.1
noční doba
51.5
47.1

LAeq,T [dB]
celkem
51.5
52.8
51.5
47.2

*) nákladní doprava po účelových komunikacích a provoz VZV

6.3. Vliv provozu samotné mořírny
Do výpočtu byly zahrnuty pouze zdroje hluku, které budou provozovány v souvislosti s provozem
hodnocené linky, včetně automobilové dopravy vyvolané jejím provozem.
Obr .č. 10 Hladiny hluku ze zdrojů mořírny, denní doba

_______________________________________________________________________________________
Rekonstrukce a modernizace mořírny VJ TPD
Strana 15 (celkem 23)

Obr .č. 11 Hladiny hluku ze zdrojů mořírny, noční doba

Tab. č. 8 Ekvivalentní hladiny hluku ze zdrojů zinkovny, cílový stav, denní doba
Výp. bod č.

výška [m]

LAeq,T [dB]
doprava *)

LAeq,T [dB]
průmysl

LAeq,T [dB]
celkem

1
2

25.0
28.0

22.8
34.2

24.7
30.0

26.9
35.6

1
2

25.0
28.0

22.0
19.8

24.7
30.0

26.6
30.4

*) doprava po účelových komunikacích

7. Zhodnocení
7.1. Souhrn výsledků
Výsledky uvedené v předchozích kapitolách jsou vztaženy na zdroje hluku uvedené v záhlaví
jednotlivých výsledků výpočtu. Výpočet byl proveden pro nejméně příznivý stav, a to za následujících
podmínek:
1.
2.
3.

Výpočet byl proveden s použitím akustických parametrů nejhlučnějších
vzduchotechnických zařízení
Výpočet byl proveden pro stav, kdy jsou v nepřetržitém provozu všechny zdroje hluku po
dobu 8 na sebe navazujících hodin, resp. 1 hodiny pro noční dobu
Hluk ze vzduchotechnických zařízení nebude ve spektrální charakteristice vykazovat
tónovou složku
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Souhrn výsledků výpočtu je uveden v následující tabulce.
Tab. č. 9 Změny ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů
Výp. bod č.

výška [m]

LAeq,T [dB]
souč. stav

1
2

25.0
28.0

51.5
52.7

1
2

25.0
28.0

51.5
47.1

LAeq,T [dB]
cílový stav
denní doba
51.5
52.8
noční doba
51.5
47.2

LAeq,T [dB]
příspěvek
záměru
26.9
35.6
26.6
30.4

Z uvedených výsledků výpočtu vyplývá, že hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku je
u staveb situovaných v širším okolí areálu fy. ŽDB GROUP, a.s. překročen, zejména v době noční. Ve
spektrální charakteristice emitovaného hluku byla měřením prokázána přítomnost tónové složky. Provoz
hodnoceného záměru – mořící linky se pravděpodobně projeví pouze nepatrně, a to u chráněných
prostorů situovaných poblíž záměru. V daném případě se jedná o zástavbu mezi ul. Bezručova a
Revoluční, kde lze očekávat zvýšení ekvivalentní hladiny akustického tlaku řádově o 0.1 dB. Toto
navýšení leží hluboko pod mezí odchylky výpočtu a není prokazatelné měřením.
Jak vyplývá z výsledků výpočtu uvedených v tabulce č. 5, nedojde vlivem hodnoceného záměru ke
změně ekvivalentní hladiny dopravního hluku.

7.2. Požadavky Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, § 11,
odst. 4, se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru
se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční
dobu a místo podle přílohy č. 3.
korekce
-10 dB ...... noční doba
-5 dB ……. tónová složka
Na základě výsledků uvedených v tab. č.5, 7 a 9 lze konstatovat, že
za současného stavu vlivem provozu areálu fy. ŽDB Group, a.s. v Bohumíně, v chráněném
venkovním prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst. 3) zákona 258/2000 Sb.:
a) pravděpodobně dochází k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického
tlaku, korigovaného na hluk s tónovou složkou pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi
nejhlučnějších hodinách v denní době.
b) dochází k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze
stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině noční době
vlivem provozu mořící v areálu fy. ŽDB Group, a.s. v Bohumíně, v chráněném venkovním
prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst. 3) zákona 258/2000 Sb.:
a) nadále bude docházet k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku
pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době. Příspěvek záměru
(+0.1 dB) je podstatně nižší než odchylka výpočtu a nelze jej exaktně interpretovat.
c) nadále bude docházet k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku
pro hluk ze stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině noční době. Příspěvek záměru (+0.1 dB) je
rovněž nehodnotitelný.
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7.3. Odchylky a kalibrace
Kalibrace programového vybavení HLUK + pro stacionární zdroje byla provedena v červenci 2007.
Rozdíl výpočtu a naměřené hodnoty byl -1.6 dB v porovnání s naměřenou hodnotou. Kalibrace pro
dopravní hluk byla provedena v září 2006. Rozdíl výpočtu a naměřené hodnoty byl +1.2 dB v porovnání
s naměřenou hodnotou.
V daném případě je hodnocen hluk ze stacionárních zdrojů a hluk dopravní. Použité programové
vybavení HLUK+, v. 7.16 má integrovanou novelu metodiky pro výpočet dopravního hluku, nehodnotí
ovšem útlum hluku vlastnostmi prostředí. Odchylku výpočtu lze očekávat v intervalu
<-2.0; +2.0> dB.
Hluk z dopravy je použitým programovým vybavením hodnocen dle novely metodiky pro výpočet
dopravního hluku, pro šíření hluku ze stacionárních zdrojů je programovým vybavením použit model
vycházející z akustických výkonů zdrojů, jejich umístění a směrovosti

-----------------------Všechny výpočty, jejichž výsledky jsou v této studii prezentovány jsou uloženy u zpracovatele.
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Příloha č. 1
Výstup SW HLUK+
Doprava
HLUK+ verze 7.16 normal
Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk
Soubor: D:\HLUKPLUS7\ZDB-DOPRAVA.ZAD
Vytištěno: 25.3.2008 8:06
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 25.0 | 229.0; 129.6 | 62.9 |
| 62.9 |( 62.9)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
HLUK+ verze 7.16 normal
Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk
Soubor: D:\HLUKPLUS7\ZDB-DOPRAVA-NOC.ZAD
Vytištěno: 25.3.2008 8:17
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 25.0 | 229.0; 129.6 | 49.8 |
| 49.8 |( 48.8)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
HLUK+ verze 7.16 normal
Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk
Soubor: D:\hlukplus7\ZDB-DOPRAVA.ZAD
Vytištěno: 25.3.2008 8:12
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 25.0 | 229.0; 129.6 | 62.9 |
| 62.9 |( 62.9)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
HLUK+ verze 7.16 normal
Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk
Soubor: D:\HLUKPLUS7\ZDB-DOPRAVA-NOC.ZAD
Vytištěno: 25.3.2008 8:19
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 25.0 | 229.0; 129.6 | 49.8 |
| 49.8 |( 48.8)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

a) model současného stavu
HLUK+ verze 7.16 normal
Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk
Soubor: D:\hlukplus7\MORIRNA-BOHUMIN.ZAD
Vytištěno: 26.3.2008 8:22
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 25.0 | 904.4; 1253.0 | 29.0 | 51.5 | 51.5 |( 51.5)|
|
| 2 | 28.0 | 1522.8; 379.4 | 51.4 | 47.0 | 52.7 |( 52.7)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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HLUK+ verze 7.16 normal
Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk
Soubor: D:\hlukplus7\MORIRNA-BOHUMIN-NOC.ZAD Vytištěno: 26.3.2008 8:29
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 25.0 | 904.4; 1253.0 | 10.5 | 51.5 | 51.5 |( 51.5)|
|
| 2 | 28.0 | 1522.8; 379.4 | 28.3 | 47.0 | 47.1 |( 47.4)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

b) celý areál s linkou
HLUK+ verze 7.16 normal
Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk
Soubor: D:\hlukplus7\MORIRNA-BOHUMIN-CS.ZAD
Vytištěno: 26.3.2008 9:08
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 25.0 | 904.4; 1253.0 | 30.4 | 51.5 | 51.5 |( 51.5)|
|
| 2 | 28.0 | 1522.8; 379.4 | 51.5 | 47.1 | 52.8 |( 52.8)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
HLUK+ verze 7.16 normal
Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk
Soubor: D:\HLUKPLUS7\MORIRNA-BOHUMIN-CS-NOC2.ZAD Vytištěno: 26.3.2008 9:08
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 | 25.0 | 904.4; 1253.0 | 22.4 | 51.5 | 51.5 |( 51.5)|
|
| 2 | 28.0 | 1522.8; 379.4 | 30.7 | 47.1 | 47.2 |( 52.8)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

c) samotná linka
HLUK+ verze 7.16 normal
Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk
Soubor: D:\HLUKPLUS7\MORIRNA-BOHUMIN-CS-SAMA.ZAD Vytištěno: 20.2.2008 13:24
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 25.0 | 904.4; 1253.0 | 22.8 | 24.7 | 26.9 |( 51.0)|
|
| 2 | 28.0 | 1522.8; 379.4 | 34.2 | 30.0 | 35.6 |( 45.9)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
HLUK+ verze 7.16 normal
Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk
Soubor: D:\HLUKPLUS7\MORIRNA-BOHUMIN-CS-SAMA-NOC.ZAD Vytištěno: 20.2.2008
14:15
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 25.0 | 904.4; 1253.0 | 22.0 | 24.7 | 26.6 |( 26.9)|
|
| 2 | 28.0 | 1522.8; 379.4 | 19.8 | 30.0 | 30.4 |( 35.6)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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HLUK+ verze 7.16 normal
Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk
Soubor: D:\HLUKPLUS7\MORIRNA-BOHUMIN-CS-SAMA.ZAD Vytištěno: 20.2.2008 13:21
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Výpočet bodu č. 1, výška 25.0 m.
[904.4;1253.0] (den)
|
|
| Emise |
Korekce [dB]
(odraz)
| Posuz.|
|
| Zdroj | Ref/Lw| vzdál | stín. | zeleň | terén | boční | bod | delta |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K 1/1 | 60.0 |
.............
-38.0
........ | 22.0 |
1.7 |
| P 14 | 82.0 | -68.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 16.8 |
0.4 |
| P 13 | 82.0 | -68.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 16.5 |
0.4 |
| P 12 | 82.0 | -68.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 16.4 |
0.4 |
| P 11 | 82.0 | -68.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 16.2 |
0.4 |
| P 5 | 81.0 | -71.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4.8 | 14.0 |
0.2 |
| P 19 | 79.1 | -68.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 13.4 |
0.2 |
| P 15 | 85.0 | -71.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 13.3 |
0.2 |
| P 10 | 98.0 | -70.9 | -14.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 12.4 |
0.2 |
| K 2/2 | 45.8 |
.............
-33.4
........ | 12.4 |
0.2 |
| P 7 | 81.0 | -71.3 | -5.0 |
0.0 |
0.0 |
5.5 | 10.2 |
0.1 |
| P 6 | 81.0 | -71.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
9.5 |
0.1 |
| P 16 | 78.0 | -71.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.6 |
9.2 |
0.1 |
| K 2/1 | 45.8 |
.............
-37.2
........ |
8.6 |
0.1 |
| K 2/3 | 45.8 |
.............
-37.2
........ |
8.6 |
0.1 |
| P 8 | 81.0 | -71.2 | -7.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.4 |
0.0 |
| P 9 | 81.0 | -71.0 | -8.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.6 |
0.0 |
| P 18 | 63.8 | -68.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | -1.5 |
0.0 |
| P 3 | 57.3 | -68.0 |
0.0 |
0.0 |
2.1 |
4.5 | -4.1 |
0.0 |
| P 17 | 60.9 | -68.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | -4.3 |
0.0 |
| P 4 | 54.6 | -68.6 | -4.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -18.1 |
0.0 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
LAeq v posuzovaném bodě
26.9 dB
|
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
HLUK+ verze 7.16 normal
Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk
Soubor: D:\HLUKPLUS7\MORIRNA-BOHUMIN-CS-SAMA.ZAD Vytištěno: 20.2.2008 13:22
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Výpočet bodu č. 2, výška 28.0 m.
[1522.8;379.4] (den)
|
|
| Emise |
Korekce [dB]
(odraz)
| Posuz.|
|
| Zdroj | Ref/Lw| vzdál | stín. | zeleň | terén | boční | bod | delta |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K 2/1 | 45.8 |
.............
-12.0
........ | 33.8 |
4.8 |
| P 10 | 98.0 | -67.0 | -4.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | 26.8 |
0.6 |
| P 14 | 82.0 | -64.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 20.7 |
0.1 |
| P 13 | 82.0 | -64.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 20.3 |
0.1 |
| K 2/2 | 45.8 |
.............
-25.8
........ | 20.0 |
0.1 |
| P 12 | 82.0 | -65.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 19.9 |
0.1 |
| K 1/1 | 60.0 |
.............
-40.2
........ | 19.8 |
0.1 |
| P 11 | 82.0 | -65.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 19.5 |
0.1 |
| P 19 | 79.1 | -65.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | 16.8 |
0.1 |
| P 9 | 81.0 | -67.1 | -17.8 |
0.0 |
0.0 | 17.7 | 13.8 |
0.0 |
| P 8 | 81.0 | -67.4 | -17.9 |
0.0 |
0.0 | 17.8 | 13.5 |
0.0 |
| K 2/3 | 45.8 |
.............
-37.3
........ |
8.5 |
0.0 |
| P 18 | 63.8 | -64.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
2.3 |
0.0 |
| P 17 | 60.9 | -64.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 | -0.2 |
0.0 |
| P 15 | 85.0 | -68.4 | -17.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -1.3 |
0.0 |
| P 3 | 57.3 | -63.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4.7 | -1.7 |
0.0 |
| P 7 | 81.0 | -67.7 | -17.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -4.6 |
0.0 |
| P 6 | 81.0 | -68.0 | -17.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -4.9 |
0.0 |
| P 5 | 81.0 | -68.6 | -17.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -5.5 |
0.0 |
| P 16 | 78.0 | -67.9 | -17.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -7.8 |
0.0 |
| P 4 | 54.6 | -65.3 | -17.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | -28.6 | -0.0 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
LAeq v posuzovaném bodě
35.6 dB
|
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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1. VSTUPNÍ ÚDAJE
P edkládaná rozptylová studie byla vypracována spole ností AZ GEO, s.r.o. (zhotovitel) na
základ objednávky spole nosti DB GROUP a.s. (objednatel) pro vyuití v procesu EIA p i
realizaci zám ru Rekonstrukce a modernizace mo írny VJ TPD.
1.1. CHARAKTERISTIKA ZDROJE
P edm tem posouzení vlivu na ovzduí je zám r objednatele Rekonstrukce a modernizace
mo írny VJ TPD. Jedná se o rozvojovou investici podniku, kdy stavba nového provozu
mo írny TPD bude provedena ve stávající hale skladu válcovaného drátu a dále bude
vybudován nový sklad VD (sklad válcovacího drátu). Stávající mo írna bude zastavena a
bude zlikvidována.
Hala skladu válcovaného drátu se nachází v severozápadní ásti haly taírny patentovaného
drátu na jejím vn jím okraji. Z vn jí, severozápadní strany hala p iléhá na podnikovou
vle ku za ní jsou umíst ny sklady a venkovní plochy. Ze severovýchodní strany je situován
sklad a stá ení kyselin. Z jihozápadní strany hala p iléhá ke skladu VD a olova a z
jihovýchodní strany má spole nou st nu s taírnou patentovaného drátu.
P dorysný rozm r haly je cca 27,0 x 230,0m, z eho na mo írnu by se vyuila SV ást.
Mo írna bude sloena ze dvou samostatných v tví - severní a jiní
Severní v tev bude obsahovat tyto lázn :
fosfát  3 ks, oh ev HV (horká voda)  1 ks, HCl  3 ks, teplý oplach  1 ks, studený oplach 
2 ks, aktivace  1 ks, neutralizace  1 ks, Sale TRI  1 ks, Stearlube T 350  1 ks, vápno  1
ks, suící komora  3 ks.
Jiní v tev bude obsahovat tyto lázn :
oh ev HV  1 ks, rezervní vana  1 ks, HCl  3 ks, teplý oplach  1 ks, studený oplach  2 ks,
Borax  1 ks, Sale TRI  1 ks a vápno  1 ks, suící komora  2 ks.
Kadá v tev bude vybavena odsáváním lázní a suící komorou.
1.1.1. Druh zne i ujících látek
Výstupy do ovzduí budou tvo eny spalováním zemního plynu v suící komo e a odtahem
z mo ících lázní. Lze proto z provozu za ízení p edpokládat p edevím emise NOx, tuhých
látek, CO a HCl. S ohledem na zkuenosti zpracovatele z jiných rozptylových studií lze p i
uvedených mnostvích spalovaného zemního plynu (cca 45 tis m3/rok) a zne i ujících látek
z odsávání o ekávat monost významn jího ovlivn ní imisní situace pouze v p ípad oxid
dusíku, PM10 a HCl, dopady na imisní situaci v p ípad ostatních polutant budou mén
významné.
P i procesu fosfátování vzniká na kovov istém povrchu vrstva nerozpustného terciálního
fosfore nanu zine natého. Pochod fosfatizace vytvá í na povrchu drátu pevnou, souvislou a
aktivní vrstvu která ve spojení s mazivem nejlépe zabezpe uje pochod taení, jakost povrchu
taeného (válcovaného) materiálu a korozní ochranu povrchu.
Základní slokou fosfatiza ní lázn je roztok hydrogenfosfore nanu zine natého, s ur itým
obsahem volné kyseliny fosfore né. P i fosfátování ocelového materiálu dochází na jeho
povrchu k reakci, p i ni volná kyselina rozpoutí elezo za sou asného vzniku vodíku:
Fe + 2 H3PO4

DB GROUP a.s..
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Tím dochází na sty né ploe ocel láze  k úbytku volné kyseliny v lázni a k poruení
hydrolytické rovnováhy roztoku, co umoní hydrolytický rozklad hydrogenfosfore nanu v
lázni za vzniku nerozpustného terciálního fosfátu. Vzniká tato reakce:
3 Zn(H2PO4)2

Zn3(PO4)2 + 4 H3PO4

Vznikem volné kyseliny fosfore né se sou asn obnoví rovnováha roztoku. Terciální
fosfore nan zinku se ukládá na povrchu ocelového materiálu a vytvá í poadovanou
ochrannou vrstvu.
Na základ vyjád ení objednatele a dodavatele chemických látek, pouívaných v procesu,
firmy HENKEL p i reakci povrchu drátu a fosfátovací lázn nevznikají výpary Zn, tudí
modelování rozptylu kov povaujeme v p ípad uvedeného zám ru za nerelevantní..
1.1.2. Emisní charakteristiky
Zdroje zne i ování ovzduí sestávají z bodových a liniových zdroj .
Bodové zdroje p edstavují komíny a výduchy slouící k odvodu plyn vznikajících p i
provozu technologie.
Jedná se o následující zdroje:
Severní v tev:
odsávání par z mo ících lázní HCl a fosfátování
odsávání par z lázní Sale TRI, Stearlube a vápno
stacionární zdroj spalování v suící komo e
Jiní v tev:
odsávání par z mo ících lázní HCl
odsávání par z lázní Borax, Stearlube a vápno
stacionární zdroj spalování v suící komo e (výduch totoný se severní v tví)
Pro provoz nové mo írny dle zákona . 86/2002Sb. o ochran ovzduí a na ízením vlády
. 615/2006 Sb. o stanovení emisních limit a dalích podmínek provozování ostatních
stacionárních zdroj zne it ní ovzduí, jsou dle p ílohy . 1 stanoveny emisní limity a je
stanovena kategorizace zdroj zne i ování ovzduí. Uvedené limity pro výstavbu mo írny je
nutné plnit dle ásti III. Kategorie, emisní limity a technické podmínky provozu zdroj
platné od 1. ledna 2010 bod 2.6 Povrchová úprava kov , plast a jiných nekovových
p edm t  procesní vany.
V souladu se zákonem o ochran ovzduí . 86/2002Sb. a na ízením vlády . 615/2006 Sb.
bude nová mo írna realizována tak, aby plnila stanovené emisní limity a odpovídala nejlepím
dostupným technikám ( BAT ).
Emisní limit (mg/m3)

Emisní zdroj
Mo ící lázn

TZL

HCl

50

10 2)

Vztané podmínky
B*

2

Kategorie: velký zdroj jeli obsah lázní v tí ne 30m .
Pozn: vztané podmínky B  koncentrace ve vlhkém plynu za normálních podmínek (tlak 101,325 kPa a teplota
273,15°K
2)
Odkazy: platí pro pouití HCl u povrchových úprav

Pro ostatní aktiva ní lázn (nosi e maziva a mýdlovací roztoky) platí obecné emisní limity:
DB GROUP a.s..
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Emisní limit (mg/m3)

Emisní zdroj

Vztané podmínky

TZL

Ostatní aktiva ní lázn

50

B

Pro nové suící pece platí obecné emisní limity (p ímý procesní oh ev) tj:
Emisní limit (mg/m3)

Emisní zdroj
Suící pece (plynové)

Vztané podmínky

NO2

CO

500

800

B

Vzhledem k absenci údaj o emisích z daného za ízení byly jako výstupní koncentrace
sledovaných polutant pouity limitní hodnoty dle vydaného integrovaného povolení na
obdobnou mo írnu ve vlastnictví DB  Mo írna Candor tj. 30 mg/m3 pro ukazatel TZL, co
je limit výrazn nií, ne uvád ný limit BAT. V praxi je na za ízení CANDOR dosahováno
emisních výstup v rozmezí 4,2  8,8 mg/m3 (údaje z roku 2006), tudí pouitá hodnota
nadhodnocuje o ekávaný stav sm rem k vyí bezpe nosti vypo tených hodnot a tím sniuje
riziko p ípadných negativních dopad na sledované oblasti. V p ípad stanovení emisí HCl ze
zdroje byly pouity limitní emisní údaje dle nejlepích dostupných technik (BAT), které jsou
nií ne stanovené limity v mo írn Candor (stanoveno 30mg/m3).
Výstupní objem vzduiny z výstup z lázní byl stanoven dle dodaných podklad k provozu, tj.
maximální mnoství osávané vzduiny z kadé lázn je stanoveno na 5 tis. m3/hod. V p ípad
otev ení lázní p i p esunu mo eného materiálu bude tento vzduina odsávána v objemu 20 tis.
m3/h. Vzhledem ke skute nosti, e tato operace tvo í zanedbatelný asový úsek v pom ru
k celkové dob mo ení a není p edpokládán výrazn jí nár st emisí, je tento údaj p i výpo tu
zanedbán.
Mnoství spalin ze stacionárních (bodových) zdroj a emisní charakteristiky byly spo teny na
základ maximálního výkonu spalovacího za ízení (300 kW).
Tabulka . 1 Pouité emisní charakteristiky stacionárních zdroj

Hmot. tok HCl
Hmot. tok PM10
Hmot. tok NOx
Výka emise nad terénem
Objem vzduiny
Teplota vzduiny
Pr m r výduchu
Výstupní rychlost plynu
Ro ní vyuití zdroje
Po et provozních hodin

DB GROUP a.s..

g/s
g/s
g/s
m
m3/s
°C
m
m/s
%/100
hod/den

0.083
0.249
19
8.3
30
1
11.72856
0.91
24

5

0.126
19
4,2
85
0,95
7.769194
0.91
24

0.055
0.165
19
5.5
30
1
7.771935
0.91
8

0.126
2,8.10-5
2,75.10-3
12
12
4,2
0,0176
85
150
0,95
0,5
7.769194
0.138
0.91
1
8
24
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Liniové zdroje jsou tvo eny p ilehlými komunikacemi, po kterých probíhá p eprava surovin a
hotových výrobk . Po konzultaci s pracovníky ZÚ Ostrava a vzhledem k minimálnímu
nár stu dopravy b hem realizace stavby zám ru a následném provozování mo írny (p i
výstavb zám ru 3 automobily denn , nová mo írna nahradí stávající za ízení), bylo uput no
od modelování liniových zdroj , jeliko se jedná o zanedbatelný imisní p ísp vek.
Umíst ní modelovaných bodových zdroj je graficky znázorn no v p íloze 2.
1.2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA LOKALITY
Posuzovaný zdroj zne i ování se nachází v jiní ásti m sta Bohumín, v pr myslovém areálu
podniku DB Bohumín a.s. Odpovídajícím mapovým listem v m ítku 1:25 000 je ZLM 15423. P ehledn je zájmová lokalita vyzna ena v p íloze 1.
Terén v okolí závodu v okruhu cca do 2 km je rovinatý, na východ a jihovýchod od
vzdálenosti cca 2 a 3 km od závodu je reliéf zvln ný s p evýeními cca 50 výkových metr .
V ostatních sm rech zasahuje rovinatý reliéf do v tích vzdáleností (podél eky Odry do
ostravské pánve a severozápadn do Polska). Pr m rná nadmo ská výka lokality je cca
201,1 m n.m.
1.3. KLIMATICKÉ A METEOROLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ
Pro modelování byla pouita meteorologická data HMÚ v podob matice hodnot, které
vyjad ují procentuální výskyt generalizovaného typu po así v daném období (stabilitní v trná
r ice). Kategorie po así v této matici jsou vytvo eny na základ t íd stability,
reprezentovaných pr m rnými teplotními gradienty
a rychlostí v tru. Pouívají se t ídy
podle Bubníka a Koldovského.
Pr m rná stabilitn len ná v trná r ice a její grafické znázorn ní (paprskový graf) tvo í
tabulku .2 a obrázek .1.
Tabulka . 2 Tabulka pouité pr m rné stabilitn

I.t . v=1,7 m/s
II.t . v=1,7 m/s
II.t . v=5 m/s
III.t . v=1,7 m/s
III.t . v=5 m/s
III.t . v=11 m/s
IV.t . v=1,7 m/s
IV.t . v=5 m/s
IV.t . v=11 m/s
V.t . v=1,7 m/s
V.t . v=5 m/s
Sou et (%)

DB GROUP a.s..

len né r ice

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Bezv t í

Sou et
(%)

0,34
0,89
0,05
1,07
1,25
0
0,51
1,18
0,02
0,46
0,23
6,00

0,45
1,37
0,20
1,47
3,4
0,01
0,53
1,89
0,06
0,48
0,15
10,01

0,34
0,88
0,08
0,80
0,99
0
0,45
0,84
0,01
0,44
0,17
5,00

0,64
1,39
0,11
1,16
0,60
0
0,66
0,74
0,02
0,50
1,19
7,01

0,43
1,35
0,17
1,30
1,91
0,01
0,47
2,34
0,14
0,32
1,56
10,00

0,66
1,97
0,28
2,33
6,07
0,13
0,93
8,49
1,78
0,74
0,63
24,01

0,38
0,82
0,11
1,04
2,31
0,06
0,60
3,40
0,46
0,61
0,21
10,00

0,32
0,60
0,15
0,92
1,23
0,04
0,86
2,22
0,30
0,95
2,42
10,01

5,67
6,38
0
2,79
0
0
1,70
0
0
1,42
0
17,96

9,23
15,65
1,15
12,88
17,76
0,25
6,71
21,1
2,79
5,92
6,56
100,00
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Obrázek . 1 Grafické znázorn ní pouité pr m rné stabilitn

len né v trné r ice

1.4. IMISNÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY
Informace o úrovni poza ových koncentrací sledovaných polutant byly získány na základ
automatického imisního monitoringu na stanici TBOMA, HMÚ 1065 Bohumín. Stanice
reprezentuje áste n zastav nou plochu v rovinatém terénu na okraji obce (p edm stská
zóna) do vzdálenosti 0,5 a 4 km. Stanice se nachází ve vzdálenosti cca 1,5 km od místa
realizace zám ru. Jiné stanice m ení imisních koncentrací PM10 v okolí zájmové lokality
nejsou provozovány.
K charakterizaci poza ových koncentrací byla pouita data za rok 2006, která jsou
dokumentována následující tabulkou.
Tabulka . 3 Aktuální stav zne it ní ovzduí v Bohumín
TBOMA HMÚ)
hodinové koncentrace

PM10
NO2
NOx

DB GROUP a.s..

24-hodinové koncentrace

3

3

( g/m )

Kontaminant

(stav za rok 2006, stanice

( g/m )

pr m rné
ro ní
koncentrace

maximum

50% kv.

maximum

50% kv.

( g/m3)

972,0
150,5
-

44,0
25,4
-

117,6
119,2
-

47,8
27,1
-

63,4
29,1
44,9
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Celková imisní situace v okolí posuzovaného zám ru je v sou asnosti velmi patná. K
nejvýznamn jímu p ekra ování imisních limit vak v Bohumín dochází v p ípad
suspendovaných ástic PM10 a benzo(a)pyrenu. Imisní limity stanovené pro PM10 jsou ve
m st významn p ekra ovány z pohledu ro ních i 24-hodinových koncentrací. Dle údaj
HMÚ za rok 2006 je 99% plochy Bohumína za azeno do oblasti se zhorenou kvalitou
ovzduí z d vodu p ekra ování ro ních koncentrací PM10, 100% plochy z d vodu
p ekra ování 24-hodinových koncentrací tohoto ukazatele. K p ekra ování imisního limitu
benzo(a)pyrenu dochází rovn  na 100% plochy m sta.
Zvýená pranost a na ni vázané polycyklické aromatické uhlovodíky jsou problémem celé
aglomerace Moravskoslezský kraj.
Dále je v Bohumín p ekra ován imisní limit arsenu (na cca 4% plochy m sta) a ojedin le
(na cca 1% plochy m sta) dochází dle údaj
HMÚ také k p ekro ení imisního limitu
benzenu.

2. METODIKA VÝPO TU
2.1. METODA, TYP MODELU
K vlastnímu výpo tu byl obdobn jako v p edchozí rozptylové studii pouit program
SYMOS97 (verze 2003), zaloený na stejnojmenném modelu rozptylu zne i ujících látek.
Jedná se o referen ní metodu pro výpo et rozptylu zne i ujících látek v ovzduí dle Na ízení
vlády .350/2002 Sb., v platném zn ní.
Metodika pouívá statistického gaussovského modelu rozptylu kou ové vle ky.
Meteorologická data vstupují do modelu v podob stabilitn len né v trné r ice (t ídy podle
Bubníka a Koldovského).
Metodika je ur ena p edevím pro vypracování rozptylových studií pro ú ely hodnocení
kvality ovzduí.
2.2. TERÉN
K modelovým výpo t m byl pouit digitální model terénu o stejné ploe jako oblast sít
referen ních bod (2,6 x 2,4 km). Model terénu byl odvozen z ve ejn p ístupných dat
získaných v rámci projektu X-SAR/SRTM (data z radarového snímkování povrchu Zem
uskute n ného v roce 2000). Pouitým sou adnicovým systémem byl S-JTSK.
2.3. REFEREN NÍ BODY
Referen ní body byly uspo ádány v pravidelné tvercové síti o velikosti kroku 100 m
pokrývající oblast do vzdálenosti 2 km od posuzovaného výrobního závodu.
Výka vech referen ních bod byla 1,5 m nad terénem.
Pouitá sí referen ních bod je zobrazena ve vý ezu modelové oblasti v p íloze .2.
Tabelární p ehled referen ních bod a jejich sou adnic je k dispozici v digitální podob u
zhotovitele.

DB GROUP a.s..
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2.4. IMISNÍ LIMITY
Platné imisní limity stanovené Na ízením vlády .597/2006 Sb. pro cílový rok 2010 tvo í
následující tabulku.
Tabulka . 4 Platné imisní limity
Zne i ující
látka

Doba
pr m rování

Jednotka

P ípustná etnost
p ekro ení / rok

PM10
24 hodin
50
PM10
1 rok
40
NO2
1 hodina
200
NO2
1 rok
40
Imisní limity pro ochranu ekosystém a vegetace

g/m3
g/m3
g/m3
g/m3

35
18
-

NOx

g/m3

-

Imisní limit

Imisní limity pro ochranu zdraví lidí

1 rok

30

3. VÝSTUPNÍ ÚDAJE
3.1. TYP VYPO TENÝCH CHARAKTERISTIK
Pro zajit ní monosti srovnání vypo tených hodnot s imisními limity byl výpo et
v programu SYMOS97 proveden pro charakteristiky, které mají stanoven imisní limit
a sou asn se jedná o polutanty, u kterých je p edpoklad významného zvýení emisí
v návaznosti na realizaci posuzovaného zám ru. Zárove byly modelovány polutanty, které
jsou limitovány v rámci dokumentace BAT.
Vypo teny byly následující charakteristiky:
PM10 - nejvyí 24-hodinový p ísp vek koncentrací , pr m rný ro ní p ísp vek koncentrací
NOx - pr m rný ro ní p ísp vek koncentrací
NO2 - nejvyí hodinový p ísp vek koncentrací, pr m rný ro ní p ísp vek koncentrací
HCl - nejvyí hodinový p ísp vek koncentrací, pr m rný ro ní p ísp vek koncentrací
3.2. METODIKA VYHODNOCENÍ VÝSLEDK
P i hodnocení imisního pozadí je nutno vycházet z údaj získaných ve vzdálenosti 1,5 km od
zájmové lokality, relevantn jí údaje nejsou k dispozici. Bezprost ední okolí zájmové lokality
má p itom charakter zóny s t kým hutním pr myslem, navíc se v blízkosti nacházejí
frekventované komunikace s automobilovým provozem. Imisní koncentrace v blízkém okolí
lokality proto mohou být významn odliné od koncentrací zjit ných na výe uvedené stanici
HMÚ. Nejistota ur ení imisního pozadí lokality proto významn vyí ne velikost
vypo tených imisních p ísp vk zp sobených provozem posuzovaného zám ru.
V návaznosti na výe uvedenou skute nost není v daném p ípad metodicky správné s ítat
imisní p ísp vky vyplývající z provozu posuzovaného zám ru s imisními koncentracemi
zjit nými na stanici HMÚ TBOMA. Výstupem z rozptylové studie jsou proto pouze imisní
p ísp vky, nikoliv imisní koncentrace, které by mohly být odhadnuty pouze velmi nep esn .
Velikost vypo tených imisních p ísp vk sledovaných látek z výstupu modelu SYMOS97
byla hodnocena na základ srovnání s úrovní p ísluného imisního limitu.

DB GROUP a.s..

9

Rozptylová studie

Bohumín - DB GROUP - EIA mo írna

Pro n které polutanty pocházející z posuzované výroby nejsou Na ízením vlády .597/2006
Sb. imisní limity stanoveny (HCl). V t chto p ípadech bylo provedeno orienta ní porovnání
modelových koncentrací s referen ními hodnotami pouívanými obvykle v procesu analýzy
humánních rizik (informace o referen ních koncentracích, resp. referen ních dávkách, získané
z ve ejn p ístupných toxikologických databází, nap . IRIS US EPA, Risk Assessment
Information System  RAIS). P ehled referen ních koncentrací pouitých k tomuto
orienta nímu srovnání tvo í následující tabulku.
Tabulka . 5 Referen ní koncentrace pouité k orienta nímu hodnocení
Zne i ující látka

RfC  b ná
populace
( g/m3)

Zdroj dat

HCl

20

RAIS

Platí, e pokud pr m rné koncentrace sledovaných látek nep ekro í tyto referen ní hodnoty,
nedojde k ádným dopad m na zdraví populace, resp. citlivých skupin obyvatel.
3.3. KARTOGRAFICKÁ INTERPRETACE VÝSLEDK
Graficky byly výstupy z modelu zpracovány pro situaci po realizaci zám ru. Mapový výstup
byl vypracován pro následující charakteristiky:
PM10 - nejvyí 24-hodinový p ísp vek koncentrací , pr m rný ro ní p ísp vek koncentrací
NOx - pr m rný ro ní p ísp vek koncentrací
NO2 - nejvyí hodinový p ísp vek koncentrací, pr m rný ro ní p ísp vek koncentrací
HCl - nejvyí hodinový p ísp vek koncentrací, pr m rný ro ní p ísp vek koncentrací
Vekeré vypracované mapy jsou sou ástí p íloh a reprezentují koncentrace ve výce 1,5 m
nad zemí.

DB GROUP a.s..
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3.4. DISKUSE VÝSLEDK
Nejvyí vypo tené hodnoty imisního p ísp vku modelovaných polutant b hem realizace
zám ru a lokalizace dosaeného maxima tvo í následující tabulku.
Tabulka . 6 Nejvyí vypo tené imisní p ísp vky
Kontaminant
PM10
PM10
NOx
NO2
NO2
HCl
HCl

Doba
pr m rování

Imisní
p ísp vek

Jednotka

1 rok
24 hodin
1 rok
1 rok
1 hodina
1 hodina
1 rok

1.747484
37.220137
0.013208
0.001585
0.087605
12.40504
0.468843

g/m3
g/m3
g/m3
g/m3
g/m3
g/m3
g/m3

X

Y

(S-JTSK)

(S-JTSK)

-464900
-465000
-464900
-464900
-465300
-465000
-464900

-1095550
-1095450
-1095550
-1095550
-1096150
-1095450
-1095550

3.4.1. Ploné rozloení koncentrací
V p ípad ro ních koncentrací lze o ekávat maximální koncentrace v blízkosti zdroj
zne it ní. Krátkodobé koncentrace t chto látek budou dosahovat maximálních hodnot
v obdobných oblastech jako maxima ro ních koncentrací, ve vzdálenosti cca 300m je ji
v tinou koncentrace polovi ní.
Je z ejmé, e z hlediska ploného rozloení bude vliv zám ru zasahovat pouze nejblií
okolí areálu, cca do vzdálenosti 200 - 300 m. Jedná se o d sledek nízké teploty odpadní
vzduiny a tudí malého p evýení kou ové vle ky.
Nejblií stavby pro bydlení se nacházejí ve vzdálenosti cca 300400 m od zdroj zne it ní.
Imisní p ísp vky zp sobené provozem zám ru budou v míst nejblií obytné zástavby init
v p ípad ro ních koncentrací maximáln cca 50% nejvyího zjit ného imisního p ísp vku.
Krátkodobé hodnoty imisních p ísp vk budou u nejbliích obytných budov dosahovat cca
40% maximálních hodnot.
3.4.2. Srovnání s imisními limity
Procentuální podíl maximálních vypo tených imisních p ísp vk
limit m platných pro rok 2010 tvo í následující tabulku.

vzhledem k imisním

Tabulka . 7 Podíl imisních p ísp vk a imisního limitu
Kontaminant

Maximální imisní
p ísp vek /

Doba pr m rování

Jednotka

imisní limit
PM10
1 rok
PM10
24 hodin
NOx
1 rok
NO2
1 rok
NO2
1 hodina
* pro posuzovanou oblast není imisní limit stanoven

4,37 %
74,44 %
*
0,004 %
0,004 %

g/m3
g/m3
g/m3
g/m3
g/m3

V p ípad prachových ástic PM10 nebude p ekra ován imisní limit. U ro ních koncentrací
dojde k mírnému nár stu o max. cca 4,37%. V p ípad krátkodobých koncentrací PM10 lze

DB GROUP a.s..

11

Rozptylová studie

Bohumín - DB GROUP - EIA mo írna

o ekávat nár st cca 74,44 % imisního limitu. Objednatel ji p i realizaci zám ru po ítá
s instalací odlu ovacího za ízení. P i zkuebním provozu technologie doporu ujeme
realizovat m ení emisí ze vech instalovaných zdroj zne i ování ovzduí a dle získaných
výsledk instalovat za ízení ke sníení emisí. V p ípad , e výsledky m ení nebudou ádov
nií ne hmotnostní toky PM10 p edpokládané v této rozptylové studii, doporu ujeme
v návaznosti na výsledky p edkládané rozptylové studie a stávající velmi patnou kvalitu
ovzduí v okolí instalovat odlu ova e s co nejvyí ú inností. Za reálné povaujeme sníení
emisí suspendovaných ástic z posuzovaného zám ru o více ne 95% oproti hmotnostním
tok m pouitým v této rozptylové studii.
Imisní p ísp vky ostatních modelovaných zne i ujících látek, které mají stanoven imisní
limit, budou nejmén o 2 ády nií ne úrove imisních limit platných pro rok 2010, a to
v p ípad ro ních i krátkodobých koncentrací.
Platné imisní limity jsou ji v sou asnosti v okolí lokality p ekra ovány v p ípad PM10.
Nelze tudí o ekávat jejich pln ní ani po realizaci zám ru. Provoz zám ru sám o sob
v p ípad realizace doporu ených opat ení nem e zp sobit p ekra ování imisních
limit ani významn zhorit kvalitu ovzduí v okolí. Vzhledem ke skute nosti, e se jedná
o nahrazení nevyhovující ásti technologie, která nespl uje podmínky BAT, lze o ekávat po
realizaci zám ru zlepení stávající imisní situace.
3.4.3. Záv r a doporu ení
Hlavní záv ry rozptylové studie je mono shrnout do následujících bod :
1) Na základ kartografické interpretace zne it ní je z ejmé, e z hlediska ploného
rozloení bude vliv zám ru zasahovat pouze nejblií okolí areálu, cca do vzdálenosti
200 - 300 m.
Nejblií stavby pro bydlení se nacházejí ve vzdálenosti cca 300 400 m od zdroj
zne it ní. Imisní p ísp vky zp sobené provozem zám ru budou v míst nejblií obytné
zástavby init v p ípad ro ních koncentrací maximáln cca 50% nejvyího zjit ného
imisního p ísp vku. Krátkodobé hodnoty imisních p ísp vk budou u nejbliích
obytných budov dosahovat cca 40% maximálních hodnot.
2) Imisní p ísp vky vech modelovaných plynných látek, které jsou limitovány, budou
nejmén o 2 ády nií ne úrove imisních limit platných pro rok 2010, a to v p ípad
ro ních i krátkodobých koncentrací.
3) Maxima koncentrací HCl budou po realizaci zám ru na úrovni, která nem e zp sobit
ádná zdravotní ani ekologická rizika.
4) V p ípad suspendovaných ástic PM10 lze v p ípad dlouhodobých imisních limit
o ekávat nízkou imisní zát  v okolí provozu (max. 4,37 % imisního limitu). V p ípad
krátkodobých koncentací lze o ekávat p i maximálním vyuití pouitého limitu 30 mg/m3
TZL maximum p ísp vku cca 74,44 % imisního limitu.
V p ípad zadavatelem provozované obdobné mo írny lze z uskute n ných m ení íci, e
v reálu jsou tyto emise o ád nií. Zárove s p ihlédnutím ke stanoveným emisním
limit m v sou asnosti (50 mg/m3 pro stávající mo írnu) dojde k výraznému zlepení
situace.
V návaznosti na pom rn vysoké 24-hodinové hodnoty imisního p ísp vku upozor ujeme,
e model SYMOS97 eí výpo et 24-hodinových koncentrací násobením vypo tených
nejvyích hodinových p ísp vk empiricky stanovenými konstantami, tzn. bez ohledu na
skute né klimatické podmínky na lokalit . Výpo et hodinových koncentrací, ze kterých se
p i výpo tu 24-hodinových hodnot vychází, je v pouitém modelu také een bez ohledu na
DB GROUP a.s..
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klimatickou charakteristiku lokality, take koncentraci a plonou distribuci zne it ní p i
výpo tu krátkodobých charakteristik ovliv uje krom emisních charakteristik pouze reliéf
terénu. Vypo tené krátkodobé imisní p ísp vky jsou v návaznosti na tyto skute nosti velmi
nep esné a mohou reprezentovat klimatické podmínky, které na lokalit v bec nemusí
nastat. Z výe uvedeného vyplývá, e krátkodobé koncentrace (hodinové a 24-hodinové)
vypo tené modelem SYMOS97 nelze nikdy srovnávat s imisními koncentracemi zjit nými
p ímým m ením v terénu a obecn je nelze ztoto ovat s o ekávanými krátkodobými
imisními p ísp vky. Jedná se pouze o velmi orienta ní hodnoty, co je dáno podstatou
modelu SYMOS97, nikoliv vstupními daty pouitými k vypracování p edkládané
rozptylové studie.
5) P i zkuebním provozu technologie povaujeme za zcela nezbytné realizovat m ení
emisí ze vech umíst ných zdroj zne i ování ovzduí a dle získaných výsledk
instalovat za ízení ke sníení emisí. V p ípad , e výsledky m ení nebudou ádov nií
ne hmotnostní toky PM10 p edpokládané v této rozptylové studii, doporu ujeme
v návaznosti na výsledky p edkládané rozptylové studie a stávající velmi patnou kvalitu
ovzduí v okolí instalovat odlu ova e s co nejvyí ú inností. Je sice pravdou, e se jedná
o nahrazení stávající výroby, která nespl uje podmínky BAT, novou technologií, take se
pravd podobn bude jednat o zlepení stávající situace, nicmén sou asná kvalita ovzduí
v okolí je natolik patná, e je nutno trvat na minimalizaci dopad zám ru na ovzduí. Za
reálné povaujeme sníení emisí suspendovaných ástic z posuzovaného zám ru o více
ne 95% oproti hmotnostním tok m pouitým v této rozptylové studii.
6) Platné imisní limity jsou ji v sou asnosti v okolí lokality p ekra ovány v p ípad
PM10, benzo(a)pyrenu a mén významn také v p ípad dalích polutant . Nelze
tudí o ekávat jejich pln ní ani po realizaci zám ru. Po realizaci výe doporu ených
opat ení ke sníení emisí nem e zám r sám o sob zp sobit p ekra ování imisních limit
ani významn zhorit kvalitu ovzduí v okolí.
7) Vzhledem ke skute nosti, e se jedná o nahrazení stávající ásti technologie, která
nespl uje podmínky BAT, lze po realizaci zám ru o ekávat zlepení stávající imisní
situace.

DB GROUP a.s..
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ÚVOD
Posouzení vlivu na veřejné zdraví bylo provedeno na základě objednávky firmy AZ GEO
s.r.o., ze dne 11.2.2008. Posouzení se týká investičního záměru stavby „Bohumín-ŽDB
GROUP a.s. – EIA mořírna“ (dále jen mořírna).

Při posuzování možných vlivů na veřejné zdraví je nutno zvažovat všechny možné faktory,
které mohou mít jak negativní, tak pozitivní dopad na lidské zdraví. Uvažovány jsou pouze
vlivy dále uvedených faktorů za „normálních“ podmínek; posouzení není možno vztáhnout na
případy zvláštních situací, včetně havárií.
1. Fyzikální faktory (hluk, vibrace, elektromagnetická pole, záření)
2. Chemické škodliviny (včetně prachu a pachových látek)
3. Biologická agens
4. Socioekonomické faktory

Cílem tohoto posouzení je zhodnotit možný vliv na zdraví obyvatel, kteří mají trvalé bydliště
v bezprostředním okolí připravované stavby. Možný vliv na veřejné zdraví je uvažován
v souvislosti se záměrem – výstavba a provoz mořírny.

Předkládané posouzení vlivu na veřejné zdraví je vypracováno v souladu s obecnými
metodickými postupy Světové zdravotnické organizace (WHO), Americké agentury pro
ochranu životního prostředí (US EPA) a autorizačním návodem Státního zdravotního ústavu
(SZÚ) pro hodnocení zdravotního rizika hluku v mimo pracovním prostředí.

PODKLADOVÉ MATERIÁLY
Štancl, L. Bohumín – ŽDB GROUP – EIA mořírna. Rozptylová studie, 2008, Ostrava, 13 s.
Suk, V. Rekonstrukce a modernizace Mořírny VJ TPD ŽDB GROUP a.s., závod Drátovny.
Hluk ve venkovním prostoru. Ostrava, 2008, 19 s.
Akusting. Protokol o měření hluku č. 030/07 ŽDB GROUP a.s. Bohumín. Brno, 2007, 10 s.
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POPIS MÍSTNÍ SITUACE

Areál společnosti ŽDB GROUP a.s. Bohumín je situován v průmyslové zóně rozkládající se J
až JJV směrem od centra města Bohumína. Poloha areálu je vyznačena na obrázku 1.

Obrázek 1: Umístění závodů ŽDB GROUP a.s., včetně mořírny, a dalších průmyslových
objektů s vyznačením rezidenčních oblastí ve městě Bohumíně
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Součástí areálu jsou, kromě posuzovaného závodu mořírna, také závod ocelárna, závod
topenářské techniky Viadrus, závod drátovna VJ TPD, závod ocelové kordy, závod lanárna,
závod pérovna a drátovna TND. Dále se v průmyslové zóně nachází další průmyslové závody
- Bonatrans a.s. – výroba železničního materiálu (dvojkolí, celistvých kol, pryží odpružených
kol, náprav, obručí, kotoučů), Univerzální trať Bohumín (provoz Třineckých železáren a.s.) –
výroba ploché a široké oceli a Bekaert Bohumín s.r.o. Navrhovaný nový povoz mořírny TPD
bude umístěn v SV části haly stávajícího skladu válcovaného drátu (VD), která se nachází
přibližně uprostřed průmyslového areálu společnosti ŽDB a.s.v SZ části haly tažírny
patentovaného drátu na jejím vnějším okraji. Z vnější, SZ strany hala přiléhá na podnikovou
vlečku za níž jsou umístěny sklady a venkovní plochy. Ze SV strany je situován sklad a
stáčení kyselin. Z JZ strany hala přiléhá ke skladu VD a olova a z JV strany má společnou
stěnu s tažírnou patentovaného drátu.

Město Bohumín leží v oblasti, ve které je situováno mnoho průmyslových závodů, jež jsou
potenciálním zdrojem škodlivých látek v ovzduší:
§

Rockwool a.s. – výroba tepelné, zvukové a protipožární izolace

§

Bochemie s.r.o. – výroba dezinfekčních a čistících prostředků, biocidů a
anorganických

chemických

specialit,

nehalogenové

dezinfekce

pro

zdravotnictví,materiálů pro povrchové úpravy kovů a akumulátorových hmot.
§

BSK Metal s.r.o. – výroba obchodních regálů a doplňků, výroba POP stojanů, CNC
zpracování plechů, prášková lakovna

§

JSB Match Diabolko – výroba střeliva pro vzduchové zbraně

§

Kovo Vesuv v. o. s. - kovovýroba, výroba, zpracování plechu, povrchová úprava
práškovými barvami

§

Metalu - kovovýroba, obrábění, zámečnictví, soustružení, frézování, lisování,
sklenářství

§

Odra Bohumín s.r.o. - výroba litinových kotlů

§

SKF Ložiska , a.s. - výroba ložisek všech typů a velikostí, maziv, centrálních
mazacích systémů, filtrů, těsnění

Rovněž je ovlivněno vlivy velkých průmyslových zdrojů v okolí a v Ostravě.
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Rezidenční oblasti sousedí s průmyslovým areálem ŽDB GROUP a.s. Nejbližší obydlená
zástavba se nachází 630 metrů SVV směrem (Nový Bohumín) a je oddělena od areálu
Revoluční ulicí. Další zástavba se nachází 1 kilometr S směrem (centrum) a 526 m SSZ
směrem (Pudlov) a je oddělena od areálu železniční tratí.

POPIS VÝROBY
Mořírna se bude skládat ze dvou samostatných větví – severní a jižní. V severní větvi se
umístí tyto lázně: fosfát 3 ks, ohřev HV – 1ks, HCl – 3ks, aktivace – 1ks, neutralizace –1ks,
teplý oplach – 1ks, studený oplach – 2ks, Sale TRI – 1ks, Stearlube T 350 – 1ks, vápno - 1ks.
Dále zde budou umístěny dvě sušící komory. V jižní větvi se umístí tyto lázně: ohřev HV –
1ks, rezervní vana – 1ks, HCl – 3ks, teplý oplach – 1ks, studený oplach – 2ks, Stearlube T
350 – 1ks, Sale TRI – 1ks, a vápno – 1ks. Dále zde budou umístěny dvě sušící komory. Každá
větev bude osázena vlastní jeřabovou dráhou, odsávání lázní a dalším příslušenství bude
umístěno u SV stěny haly.

V souvislosti s realizací umístění mořírny do stávajícího objektu skladu válcovaného drátu je
plánována rovněž výstavba nového skladu na místě dosavadního skladu olova. Jedná se o
uzavřený zastřešený přístřešek bez vytápění a obvodového pláště s kapacitou 4 - 5kt VD.
Umístění skladu se předpokládá.

Posouzení vlivu na veřejné zdraví
1.

FYZIKÁLNÍ FAKTORY

1.1. Hluk
1.1.1. Nebezpečné vlastnosti hluku a jejich vztahy mezi expozicí a biologickými účinky
Hluk je nechtěný zvuk bez ohledu na jeho intenzitu. Proto je nutné hluk do jisté míry
považovat za bezprahově působící noxu. Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou
obecně definovány jako morfologické nebo funkční změny organizmu, které vedou ke
zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k
jiným nepříznivým vlivům prostředí. Dlouhodobé nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví je
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možné s určitým zjednodušením rozdělit na účinky specifické, projevující se při ekvivalentní
hladině akustického tlaku A nad 85 až 90 dB poruchami činnosti sluchového analyzátoru, a na
účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí různých systémů
organismu. Tyto nespecifické systémové účinky se projevují prakticky v celém rozsahu
intenzit hluku, často se na nich podílí stresová reakce a ovlivnění neurohumorální a
neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí, jako je
učení a zapamatovávání, ovlivnění smyslově motorických funkcí a koordinace. V komplexní
podobě se mohou manifestovat ve formě poruch emocionální rovnováhy, sociálních interakcí
i ve formě nemocí, u nichž působení hluku může přispět ke spuštění nebo urychlení vlastního
patologického děje (WHO, 1999; SZÚ, 2007).

Mezi kritické účinky hluku v lidských obydlích patří zejména rušení spánku a obtěžování
(WHO, 1999).
Nepříznivé ovlivnění spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, probouzením,
alterací délky a hloubky spánku. Efekt narušeného spánku se projevuje i následující den
např. rozmrzelostí, zhoršenou náladou, snížením výkonu, bolestmi hlavy nebo zvýšenou
únavností. Senzitivní skupinou populace jsou starší osoby, pracující na směny, lidé s
funkčními a mentálními poruchami a osoby s potížemi se spaním. K narušení spánku vede
jak ustálený, tak i proměnný hluk. Subjektivní kvalita spánku nebyla zhoršena při
venkovním hluku pod ekvivalentní hladinu akustického tlaku A pro noc 40 dB. Nepříznivé
ovlivnění nálady následující den bylo prokázáno při hodnotách hluku během spánku vně
budov již pod 60 dB a předpokládá se, že k ovlivnění dochází i z hlediska výkonnosti.
Podle doporučení WHO by noční ekvivalentní hladina akustického tlaku A neměla v okolí
domů přesáhnout 45 dB, přičemž se předpokládá pokles hladiny hluku o až 15 dB při
průniku venkovního hluku do místnosti zčásti otevřeným oknem. Maximální hodnoty
jednotlivých hlukových událostí by pak neměly uvnitř místností přesáhnout L

Amax

= 45 dB,

resp. 60 dB venku a počet těchto událostí ze všech zdrojů hluku by během noci neměl
přesáhnout 10-15. K adaptaci obyvatel na rušení spánku hlukem nedochází v hlučných
lokalitách ani po více letech.
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Obtěžování hlukem je nejobecnější reakcí lidí na hlukovou zátěž. Vyvolává celou řadu
negativních emočních stavů, mezi které patří pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné
nálady, deprese, obavy, pocity beznaděje nebo vyčerpání. V normální populaci je 10-20 %
vysoce senzitivních osob, stejně jako velmi tolerantních, zatímco u zbylých 60-80 %
populace víceméně platí kontinuální závislost míry obtěžování na intenzitě hlukové zátěže.
Při působení hluku zde však kromě senzitivity a fyzikálních vlastností hluku velmi záleží i
na řadě dalších neakustických faktorů sociální, psychologické nebo ekonomické povahy.
Významnou úlohu zde hraje vztah ke zdroji hluku, pocit, do jaké míry jej člověk může
ovlivňovat nebo zda pro něj má nějaký ekonomický význam. Dle doporučení WHO je
během dne jen málo lidí při svých aktivitách vážně obtěžováno ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A pod 55 dB, nebo mírně obtěžováno při L

Aeq

pod 50 dB.

Maximální přijatelné meze pro celodenní obtěžování hlukem a pro rušení spánku jsou
stanoveny pomocí hlukových ukazatelů ve vyhlášce č. 523/2006 Sb. o hlukovém mapování.
Mezní hodnoty pro hlukové ukazatele pro den-večer-noc (Ldvn) a pro noc (Ln) jsou
následující: pro silniční dopravu Ldvn = 70 dB a Ln = 60 dB; pro integrovaná zařízení Ldvn = 50
dB a Ln = 40 dB. Výpočty hlukových ukazatelů pro den-večer-noc (Ldvn) a den-noc (Ldn),
včetně jejich vzájemného přepočtu, jsou uvedeny v Autorizačním návodu k hodnocení
zdravotního rizika hluku v mimopracovním prostředí (SZÚ, 2007).
Hodnota hlukového ukazatele Ldn v decibelech [dB] je definována vzorcem:
Ldn

L6 − 22 h
L22− 6 h +10
1 

10

= 10 ⋅ log  16 ⋅ 10
+ 8 ⋅ 10 10 

 24 

Přepočet mezi Ldvn a Ldn pro hluk ze silniční dopravy je následující:
Ldvn = Ldn + 0,2
Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq je hladinou střední hodnoty akustického tlaku ve
sledovaném časovém úseku a je stanovená při použití váhového filtru A zvukoměru.
Vyjadřuje se v decibelech (dB). Protože akustický tlak je veličina, jejíž druhá mocnina je
úměrná energii, a protože hladiny jsou mírou logaritmickou, je výsledná hladina akustického
tlaku (LAeq) dána součtem hladin LAeq1 až LAeqn podle následujícího vztahu (Smetana, 1974):
LAeg = 10 log(10

L Aeg 1 / 10

+ 10

L Aeg 2 / 10

+ ... + 10

L Aegn / 10

)
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Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A v chráněném venkovním
prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru, uvedený v nařízení vlády. č. 148/2006
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, se stanoví
součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného
prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Hodnoty korekcí
související s posuzovanou lokalitou jsou následující: -10 dB pro noční dobu, + 5 dB pro hluk
z dopravy na pozemních komunikacích (s výjimkou účelových komunikací) a + 10 dB pro
hluk v okolí hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto
komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích.
Obsahuje-li hluk tónové složky přičte se další korekce -5 dB.

1.2. Hodnocení expozice a charakterizace vlivů hluku na veřejné zdraví
Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku je uveden v hlukové studii (Suk, 2008).
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku byly vypočteny pro venkovní chráněný prostor,
definovaný v souladu s § 30, odst.3) zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
v platném znění, ve dvou vybraných bodech:
§

výpočtový bod č. 1 – dům č.p. 1074 na ul. Svatopluka Čecha, 2 m před jižní fasádou,
25 m nad úrovní terénu,

§

výpočtový bod č. 2 – dům č.p. 1145 na ul. Bezručova, 2 m před západní fasádou, 28
m nad úrovní terénu.

Výpočtové body byly zvoleny ve stejných místech, na kterých proběhlo v dubnu 2007 měření
hluku, provedené firmou Akusting, spol s r.o. Výpočet ekvivalentních hladin hluku byl
proveden pomocí počítačového programu Hluk+, verze 7.16.

1.2.1. Současná hluková situace
Posuzovanými zdroji hluku v okolí výpočtových bodů č. 1 a 2 byly stacionární zdroje v ŽDB
GROUP a.s. a silniční doprava na ulici Revoluční. Příspěvek hluku ze stacionárních zdrojů
___________________________________________________________________________
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ŽDB GROUP a.s. k celkové hlučnosti byl v hlukové studii odvozen na základě měření hluku
z průmyslového areálu ŽDB GROUP a.s., provedeného firmou Akusting, spol.s r.o. v dubnu
2007 ve výše uvedených výpočtových bodech (viz tabulka 1). Měření proběhlo v noční době
z důvodu omezení vlivu hluku z dopravy a ruchu města. Měřením byla prokázána přítomnost
tónové složky ve spektru hluku na frekvenci 315 Hz na měřícím místě č. 1 a na frekvenci 25
Hz na měřícím místě č. 2. V měřícím místě č. 2 bylo prokázáno, že tónová složka pochází
z provozu Univerzální tratě Bohumín, Třineckých Železáren a.s. (Akusting, 2007). Původ
tónové složky v měřícím místě č. 1 není znám.

Tabulka 1. Výsledky měření hluku ze stacionárních zdrojů ŽDB (Akusting, 2007).
Celková situace
Celková situace*
Místo měření č.

při odstavení
univerzální

Pozadí

tratě TŽ a.s.
LAeq,T [dB]
Noční doba

1

51,5

-

-

2

47,0

47,1

41,7

*provoz stacionárních zdrojů ŽDB GROUP a.s. + Univerzální trať TŽ a.s. + pozadí

Příspěvek hluku z dopravy na ulici Revoluční k celkové hlučnosti, po které jezdí také
automobily přes vrátnici č. 2 do areálu ŽDB GROUP a.s., byl v hlukové studii odvozen na
základě sčítání vozidel. V současné době činí dopravní nároky mořírny přibližně 10-12
kamiony denně. Automobilová nákladní doprava probíhá v denní době. Do výpočtů byl
zahrnut i příspěvek hluku parkoviště vedle obytného domu s výpočtovým bodem č. 2.
Příspěvky hluku ze stacionárních zdrojů ŽDB GROUP a.s. a z dopravy na ul. Revoluční jsou
uvedeny v tabulkách 2 a 3. Příspěvek hluku ze současného provozu mořírny není znám.
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Tabulka 2: Příspěvky hluku ze stacionárních zdrojů ŽDB GROUP a.s. a z provozu mořírny.
Měření hluku

Model

Celková situace*

Příspěvek

Stacionární zdroje

mořírny

v ŽDB GROUP a.s.

Výpočtový/měřící
bod č.

současný
stav

současný
stav

cílový
stav

současný
stav

cílový
stav

LAeq,T [dB]
Denní doba
1

-

?

26,9

51,5

51,5

2

-

?

35,6

52,7

52,8

Výpočtový/měřící

Noční doba

bod č.
1

51,0

?

26,6

51,5

51,5

2

45,5

?

30,4

47,1

47,2

*provoz stacionárních zdrojů ŽDB GROUP a.s. + Univerzální trať TŽ a.s. + pozadí; ? údaje neznámé

Tabulka 3: Příspěvky hluku ze silniční dopravy na ulici Revoluční.

Měření hluku

Doprava na ul. Revoluční -

celková situace*

model

Výpočtový/měřící
bod č.

současný stav

současný stav

cílový stav

LAeq,T [dB]
Denní doba
1

-

-

-

2

-

62,9

62,9

Výpočtový/měřící

Noční doba

bod č.
1

51,5

-

-

2

47,0

49,8

49,8
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*provoz stacionárních zdrojů ŽDB GROUP a.s. + Univerzální trať TŽ a.s. + pozadí

V okolí výpočtového bodu č. 1 se projeví pouze hluk ze stacionárních zdrojů ŽDB GROUP
a.s., který může být zdrojem mírného obtěžování v denní době a rušení spánku v noční době.
V okolí výpočtového bodu č. 2 se projeví jak hluk ze stacionárních zdrojů ŽDB GROUP a.s.,
tak hluk z dopravy na ulici Revoluční, což může být zdrojem silného obtěžování v denní době
a rušení spánku v noční době. Míra tohoto obtěžování a rušení spánku nepřekračuje
nejvyšší přijatelnou mez hlukových ukazatelů pro silniční dopravu, ale překračuje
nejvyšší přijatelnou mez hlukových ukazatelů pro integrovaná zařízení podle vyhlášky
č. 523/2006 Sb. Vypočtené hlukové ukazatele jsou uvedeny tabulce 4.

Tabulka 4: Vypočtené hlukové ukazatele pro den-noc (Ldn), den-večer-noc (Ldvn) a noc (Ln).
Stacionární zdroje

Mořírna

Doprava na ul.

ŽDB
VB č.

Revoluční

současný

cílový

současný

cílový

současný

cílový

stav

stav

stav

stav

stav

stav

Ldn [dB]

Ldvn [dB]

1

57,5

57,5

?

32,7

-

-

2

54,7

54,8

?

37,8

62,3

62,3

VB č.

Ln [dB]

1

51,5

51,5

?

26,6

-

-

2

47,1

47,2

?

30,4

49,8

49,8

Hluk ze stacionárních zdrojů ŽDB GROUP a.s. v okolí obou výpočtových bodů a hluk
z dopravy na ulici Revoluční (z celkové dopravy i z dopravy související pouze s ŽDB
GROUP a.s.) v okolí výpočtového bodu č. 2 pravděpodobně překračují v denní i noční
době hygienické limity stanovené nařízením vlády č. 148/2006 Sb.
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1.2.2. Hluková situace po realizaci záměru

Bodovými

zdroji

hluku

z provozu

mořírny

budou

podle

hlukové

studie

vzduchotechnická zařízení, plošnými zdroji hluku budou obvodové pláště objektu a
liniovými zdroji hluku bude kamionová doprava a pojezdy vysokozdvižných vozíků.
Provoz nové technologie v mořírně zvýší stávající dopravní nároky cca o 3-4 kamiony
denně. Počet jízd vysokozdvižných vozíků se předpokládá na úrovni 250 denně.
Nákladní doprava bude probíhat pouze v denní době.
Cílové příspěvky hluku ze stacionárních zdrojů ŽDB GROUP a.s., z provozu mořírny a
z automobilové dopravy na ulici Revoluční jsou uvedeny v tabulkách 2 a 3.

Příspěvky hluku ze stacionárních zdrojů v ŽDB GROUP a.s. v okolí obou výpočtových bodů i
příspěvky hluku z dopravy na ulici Revoluční v okolí výpočtového bodu č. 2 budou
pravděpodobně téměř shodné se situací v současném stavu. Nadále tedy může docházet až
k silnému obtěžování hlukem v denní době a k rušení spánku v noční době. Míra tohoto
obtěžování a rušení spánku nebude pravděpodobně překračovat nejvyšší přijatelnou
mez hlukových ukazatelů pro silniční dopravu, ale bude pravděpodobně nadále
překračovat nejvyšší přijatelnou mez hlukových ukazatelů pro integrovaná zařízení
podle vyhlášky č. 523/2006 Sb.

Příspěvky hluku ze stacionárních zdrojů ŽDB GROUP a.s. a z dopravy na ulici Revoluční
budou pravděpodobně nadále překračovat hygienické limity stanovené nařízením vlády
č. 148/2006 Sb. Samotný příspěvek hluku z provozu mořírny nebude pravděpodobně
překračovat limity pro hluk ze stacionárních zdrojů.

2. CHEMICKÉ ŠKODLIVINY
Z charakteru výrobní technologie mořírny byly identifikovány následující chemické látky
s možným dopadem na zdraví obyvatel žijících v lokalitách sousedících s s průmyslovým
areálem ŽDB a.s. ve kterém bude realizován záměr výstavby mořírny: HCl, PM10, NO2, Zn.
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2.1. Nebezpečné vlastnosti chemických škodlivin a jejich vztahy mezi
expozicí a biologickými účinky
2.1.1. Pevné částice (PM)
Pevné částice (PM) přenášené vzduchem představují komplexní směs organických a
anorganických substancí. Částice se podle velikosti rozdělují do několika skupin:
Hrubé částice větší než 100 μm aerodynamického průměru považujeme za prašný spad,
jehož zdravotní účinky nelze jednoznačně definovat, neboť koncentrace prašného spadu se
mohou měnit až o několik řádů i na malém prostoru a v čase a tudíž je také expozice složitě
odhadnutelná. Vliv prašného spadu na obyvatelstvo je posuzován na úrovni obtěžování,
případně škod na majetku. V české národní legislativě je uveden depoziční limit pro prašný
spad v nařízení vlády č. 597/2006 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob
sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, a to 12,5 g.m-2 za měsíc.
Hrubé částice menší než 100 μm aerodynamického průměru považujeme za polétavý prach
Znečištění ovzduší je následně představováno směsí pevných a kapalných částic rozptýlených
v ovzduší, které v něm přetrvávající dlouhou dobu, protože jsou příliš malé na to, aby měly
významnou pádovou rychlost (jiná používaná synonyma - prašný aerosol, inhalabilní frakce
atd.). Toxicita částic je dána jejich velikostí a chemickým složením. Hlavními cestami vstupu
suspendovaných pevných částic do organismu, ve vztahu k přímému poškození zdraví lidí,
jsou inhalace a případná ingesce částic vynesených z dýchacích cest řasinkovým epitelem.
Nejlépe jsou negativní zdravotní účinky polétavého prachu popsány u prachových částic o
velikosti do 10 μm (PM10) a do 2,5 μm (PM2,5). Kolísání průměrné denní koncentrace PM10 je
spojeno s růstem mortality, morbidity a se snížením plicních funkcí. Růst denní mortality,
morbidity, bronchitidy a snížení plicních funkcí byly publikovány při změnách krátkodobé
denní koncentrace PM10 o 10 μg.m-3 (WHO, 2000). V aktualizované směrnici WHO, týkající
se kvality ovzduší,

je

doporučeno

dosažení průměrné roční koncentrace PM10

-3

20 μg.m , při jejímž dosažení pravděpodobně dojde k efektivnímu snížení negativního vlivu
PM10 na zdraví většiny obyvatel (WHO, 2005). Kromě této cílové hodnoty uvádí WHO ještě
další 3 hodnoty, které slouží jednotlivým zemím jako přechodné hodnoty uplatňované v rámci
systematického a trvalého úsilí směřujícího k výraznému snížení koncentrací PM až na
cílovou hodnotu WHO AQG a tím i redukce zdravotních rizik ( tabulka 5, 6).
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Tabulka 5: Směrnice WHO – Doporučené hodnoty kvality ovzduší (Air quality guidelines AQG) pro průměrné roční koncentrace PM
PM
[μg.m-3]

PM
[μg.m-3]

Přechodný cíl 1 (IT-1)

70

35

Přechodný cíl 2 (IT-2)

50

25

Přechodný cíl 3 (IT-3)

30

15

Cílová hodnota AQG

20

10

AQG

10

2.5

Zdůvodnění pro vybrané hodnoty *
Tyto hodnoty jsou spojeny s přibližně 15%
vzestupem dlouhodobého rizika úmrtnosti vzhledem
k hodnotě AQG.
Kromě dopadů na zdraví tyto hodnoty snižují riziko
předčasné úmrtnosti přibližně o 6% (2–11%) ve
vztahu k IT-1.
Kromě pozitivních dopadů na zdraví tyto hodnoty
snižují riziko úmrtnosti přibližně o 6% (2-11%) ve
vztahu k IT-2.
Toto jsou nejnižší hodnoty při kterých ještě byl
s více než 95% pravděpodobností zjištěn nárůst
úmrtnosti na kardiopulmonální onemocnění a
zhoubný nádor plic ve vztahu k dlouhodobým
expozicím PM .
2.5

* - upřednostňuje se použití doporučené hodnoty PM 2,5

Tabulka 6: Směrnice WHO – Doporučené hodnoty kvality ovzduší (Air quality guidelines AQG) pro 24 hodinové koncentrace PM
AQG

PM
[μg.m-3]
10

PM
[μg.m-3]
2.5

Přechodný cíl 1 (IT-1)

150

75

Přechodný cíl 2 (IT-2)

100

50

Přechodný cíl 3 (IT-3)**

75

37.5

Cílová hodnota AQG

50

25

Zdůvodnění pro vybrané hodnoty

Na základě publikovaných koeficientů
rizika z multicentrických studií a
metaanalýz (přibližně 5% vzestup
krátkodobé úmrtnosti nad hodnotu AQG).
Na základě publikovaných koeficientů
rizika z multicentrických studií a
metaanalýz (přibližně 2,5% vzestup
krátkodobé úmrtnosti nad hodnotu AQG).
Na základě publikovaných koeficientů
rizika z multicentrických studií a
metaanalýz (přibližně 1,2% vzestup
krátkodobé úmrtnosti nad hodnotu AQG).
Vychází ze vztahu mezi 24 hod
koncentrací a roční koncentrací PM .

* 99 tý percentil (3 dny/ rok)
**Pro potřebu řízení. Vychází z průměrných hodnot AQG; přesné číslo by se mělo stanovit na
základě místní distribuce frekvence denních průměrů. Distribuce frekvence denních hodnot PM2,5 a
PM10 se obvykle blíží log-normální distribuci.
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V české národní legislativě je imisní limit pro PM10 uveden v nařízení vlády č. 597/2006 Sb.,
kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a
řízení kvality ovzduší. Imisní limit lze v tomto případě považovat za mez přijatelného rizika,
nikoliv za bezpečný práh. Imisní limit pro PM10 je 50 μg.m-3 pro aritmetický průměr za 24
hodin (hodnota nesmí být překročena více než 35krát za kalendářní rok) a 40 μg.m-3 pro
aritmetický průměr za kalendářní rok. Rizika PM10 lze kvantifikovat pomocí hodnot směrnice
WHO pro vnější ovzduší (WHO, 2005).
2.1.2. Kyselina chlorovodíková

Kyselina chlorovodíková (HCl) se používá k výrobě chloridů, průmyslových hnojiv a barviv,
k elektrolytickému pokovování a ve fotografickém, textilním a gumárenském průmyslu.
Kyselina chlorovodíková má korosivní účinky na oči, kůži a sliznice. Krátkodobá inhalační
expozice může vyvolat podráždění očí, nosu a dýchacích cest a zánět a edém plic (US EPA,
2000). Podráždění sliznic bylo pozorováno u pracovníků v průmyslu při koncentraci 15
mg/m3 (WHO, 1982). Krátkodobá orální expozice může vyvolat poleptání sliznic trávicího
traktu. Dermální kontakt může mít za následek popáleniny, tvorbu vředů a zjizvení kůže
(US EPA, 2000). Kyselina chlorovodíková je podle IARC (International Agency for Research
of Carcinogenity) zařazena do skupiny 3, tzn. že látku zatím nelze klasifikovat z hlediska
karcinogenních účinků (WHO IARC, 2004). V české národní legislativě ani v doporučeních
WHO (Světová zdravotnická organizace) není stanoven imisní limit pro HCl v komunálním
prostředí. US EPA (Americká agentura pro ochranu životního prostředí) uvádí RfC pro HCL
pro běžnou populaci 20 μg/m3.
2.1.3. Zinek
Zinek je všudypřítomný v životním prostředí. Hlavními antropogenními zdroji zinku je
báňský průmysl, hutnictví (tavení rudy obsahující zinek, olovo a kadmium), výroba oceli,
spalování uhlí a komunálních odpadů. Inhalace zinku a jeho sloučenin může vyvolat tzv.
„metal fume fever“ , která se projevuje bolestmi na hrudi, kašlem, poruchami dýchání,
sníženým objemem plic, nevolností, nachlazením, neklidem. K manifestaci příznaků dochází
několik hodin po expozici. V doporučení WHO ani v české národní legislativě není stanoven
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imisní limit pro zinek. US EPA udává hodnotu 1100 μg/m3 jako základní koncentraci (RBC),
od které má smysl hovořit o zvýšeném riziku.

2.1.2. Oxidy dusíku (NOx)
Hlavním zdrojem antropogenních emisí oxidů dusíku do ovzduší je spalování fosilních paliv
ve stacionárních emisních zdrojích (při vytápění a v elektrárnách) a v motorových vozidlech
(ve spalovacích motorech). Ve většině případů je do ovzduší emitován oxid dusnatý (NO),
který je transformován na oxid dusičitý (NO2). Jedinou relevantní cestou expozice lidí je
vdechování. Mezi nejcitlivější jedince k expozici oxidem dusičitým patří astmatici a pacienti
s chronickou obstrukční plicní chorobou. Při krátkodobé i dlouhodobé expozici NO2 bylo
pozorováno dráždění, ovlivnění dýchacích funkcí, snížení odolnosti k onemocnění dýchacích
cest a plic, zvýšené riziko astmatických záchvatů (WHO, 2000).
V české národní legislativě jsou imisní limity pro NO2 uvedeny v nařízení vlády č. 597/2006
Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a
řízení kvality ovzduší a shodný s mezními směrnými hodnotami, publikovanými WHO a jeho
bezpečnými prahy. Hodnota imisního limitu pro NO2 je 200 μg.m-3 po dobu 1 hodiny
(hodnota nesmí být překročena více než 18krát za kalendářní rok) a 40 μg.m-3 za kalendářní
rok.
Tabulka 7: Použité referenční hodnoty (WHO, 2000; WHO, 2005).

Škodlivina

IARC

RfCi

UCR

μg/m-3

(μg/m3)-1

PM10

-

20/50a

-

NO2

-

40/200b

-

HCl

3

20c

-

Zn

-

1100d

-

- a pro PM10 se jedná o doporučené roční/24-hodinové hodnoty
- b pro NO2 se jedná o doporučené roční/1-hodinové hodnoty
- c krátkodobá referenční hodnota pro HCl (US EPA)
-d RBC- základní hodnota od které má smysl uvažovat o zvýšeném riziku(US EPA, 2007)
- hodnota není stanovena
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2.2. Hodnocení expozice a charakterizace vlivů chemických škodlivin na
veřejné zdraví
Vyhodnocení expozice je proces posouzení intenzity, četnosti a trvání možné expozice
(kontakt organismu s danou látkou). Posouzení spočívá především ve vytipování možných
expozičních cest, velikosti a složení exponované populace, expozičních scénářů a kvantifikaci
expozice. Pro hodnocení vlivu na zdraví expozice výše uvedeným škodlivinám bylo bráno
v úvahu území s rezidenčními oblastmi v části Nového Bohumína, Pudlova a Záblatí
s celkovým počtem 8074 obyvatel. Grafické znázornění zájmového území je na obrázku č. 2.
Oblast Nového Bohumína, k ní přilehlé části Záblatí a centra Bohumína leží v převládajícím
směru větrů od průmyslového areálu, ve kterém se nachází posuzovaný zdroj mořírny ŽDB
GROUP a.s. Jako expoziční cesta sledovaných škodlivin byla uvažována inhalace. Hodnocená
populace je smíšená, vyskytují se zde všechny věkové kategorie, včetně malých dětí.

2.2.1. Současné imisní zatížení sledované lokality
Pro charakteristiku současného stavu znečištění ovzduší byla hodnocená lokalita posuzována
podle imisních koncentrací za rok 2006, naměřených na stanici TBOMA 1065 v Bohumíně
(ČHMÚ). Umístění této stanice je mimo rámec vybrané oblasti. ČHMÚ uvádí
reprezentativnost stanice pro území ve vzdálenosti 0,5-4 kilometry. Vzhledem k umístění
monitorovací stanice mimo převládající směr větru ze společnosti ŽDB a.s. však nemusí být
úplně reprezentativní pro rezidenční oblasti na V a SV od závodu mořírna – Nový Bohumín a
Záblatí. Imisní zatížení sledované lokality imisemi PM10, NO2 a Zn je uvedeno v tabulce 8.
dlouhodobé ani krátkodobé koncentrace HCl v ovzduší ve městě Bohumíně nejsou sledovány.
Uvedená data byla převzata z tabelárních přehledů Českého hydrometeorologického ústavu
(ČHMÚ, 2007).
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Tabulka 8: Koncentrace chemických látek naměřené na stanici TBOMA (ČHMÚ) za období
2004-2006 a stanici 952 Bohumín – Čáslavská (HS) za období 2000-2002 .
Bohumín
Průměr.
roční*

Škodlivina

PM10

NO2

Hodin.
98%
kvantil

2004

58,2

176,1

-

2005

62,1

204,2

256

2006

63,4

281,2

278

2004

26,7

50,5

-

2005

26,9

57,1

67,5

2006

29,1

68,8

80,5

ng.m-3

Škodlivina
Zn*

Denní
98%
kvantil
μg.m-3

2000

561

-

-

2001

564

-

-

2002

543

-

-

* - ze stacionární manuální stanice HS 952 Bohumín - Čáslavská

Z tabulky je zřejmé, že se jedná o oblast dlouhodobě silně zatíženou znečištěním ovzduší. Za
dominantní zdroje znečištění ovzduší v Bohumíně je považován těžký průmysl a
automobilová doprava. Počet zaznamenaných překročení pro 24 hodinové koncentrace PM10
dosáhl v roce 2006 hodnoty 169. Tím se tato stanice zařadila na třetí nejhorší místo mezi
všemi stanicemi v ČR, na nichž v roce 2006 probíhalo měření. Rovněž pro roční průměrné
koncentrace PM10 byla v roce 2006 naměřena třetí nejhorší hodnota ze všech stanic v ČR. Z
uvedených hodnot sledovaných škodlivin v tabulce č.4 je dále zřejmé, že průměrné roční i
krátkodobé koncentrace PM10, překračují imisní limity stanovené nařízením vlády č.
597/2006 Sb. v platném znění a doporučené cílové hodnoty uvedené ve směrnici WHO
pro PM10.
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Poslední dostupné naměřené hodnoty pro Zn jsou za rok 2002, z měřící stanice Hygienické
služby č. 952 Bohumín – Čáslavská, jejíž provoz

byl ukončen v polovině roku 2003.

Průměrná roční imisní koncentrace zinku v ovzduší na území města Bohumína se v roce 2002
pohybovala na úrovni 0,543 μg/m3. Ve srovnání s těmito naměřenými hodnotami a
bezpečným prahem pro obsah zinku v ovzduší tj. 1100 µg/m3, který byl stanoven US EPA, je
možno říci, že i kdyby došlo k několikanásobnému zvýšení obsahu zinku v ovzduší, tak
expozice zinku by pro obyvatele žijící ve sledované lokalitě nepředstavovala zvýšení
zdravotního rizika. V současnosti měření imisních koncentrací zinku neprobíhá na žádné
monitorovací stanici.

Z dostupných informací nebylo možné zjistit, jakou měrou se podílí ŽDB GROUP a.s.
na celkovém znečišťování ovzduší ve městě Bohumíně.

2.2.2. Výsledky rozptylové studie a srovnání s naměřenými hodnotami
Pro zjištění imisního zatížení provozem navrhovaného záměru byla provedena rozptylová
studie(AZ GEO, 2008), která hodnotí pouze příspěvek z navrhovaného záměru pro výhledový
stav. Současný stav nebyl podle autorů rozptylové studie modelován z důvodů, že podstatná
část emisí uniká střechou a stěnami haly (tzv. fugitivní úniky), a tudíž současná situace byla
posouzena zpracovateli rozptylové studie jako nehodnotitelná. Vzhledem k tomu není možné
určit, jak se ve výhledu změní imisní příspěvky z hodnoceného zdroje pro obyvatele na
zájmovém území ve srovnání se současným stavem. Bylo možno hodnotit pouze úroveň
příspěvku ve vztahu k referenčním hodnotám.

Autoři rozptylové studie rovněž neprovedli model pro zinek z důvodu, že podle vyjádření
objednavatele a dodavatele chemických látek, používaných v procesu při reakci povrchu drátu
a fosfátovací lázně nevznikají výpary Zn a tudíž nepovažovali modelování rozptylu Zn v
případě uvedeného záměru jako relevantní. Ze zkušeností z jiných obdobných zařízení je
možné uvést, že v provozech zinkoven se vyskytuje určité množství zinku, které se může
projevovat navýšením imisní koncentrace Zn v blízkém okolí areálu mořírny tj. ve
vzdálenosti desítek metrů od mořírny. Ve větší vzdálenosti, ve které se nachází obytná
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zástavba tj 520 metrů pro nejbližší zástavbu

v oblasti Pudlova, která je mimo

převládající směr větrů a 630 metrů pro nejbližší zástavbu v oblasti Nového Bohumína,
která je ve směru převládajících větrů, již pravděpodobně bude možné považovat imisní
koncentrace Zn v ovzduší za zanedbatelné.

Příspěvek z dopravy, související s provozem záměru, nebyl modelován, ale předpokládá se,
že vzhledem k odhadovanému navýšení četnosti nákladní dopravy o 3-4 nákladní automobily
denně po realizaci záměru, by mohl být vliv imisní zátěže z navýšení dopravy, související
s provozem navrhovaného záměru, na zdraví obyvatel žijících v posuzované lokalitě
minimální. Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky v místě zdroje, převzaté z rozptylové studie,
jsou uvedeny v tabulce 9. Jedná se o teoretická maxima, za podmínek, které s vysokou
pravděpodobností na lokalitě nikdy nenastanou a ve skutečnosti budou pravděpodobně
výrazně nižší (viz. rozptylová studie). Nebylo možné stanovit hodnoty příspěvků pro
sledované látky v místě stanice TBOMA, jelikož tato stanice se již nachází mimo hodnocené
území a předpokládaný menší rozsah území ovlivněného navrhovaným záměrem.

Tabulka 9: Maximální vypočtené imisní příspěvky z mořírny ŽDB GROUP a.s., jak je uvádí
rozptylová studie (AZ GEO, 2008) v místě zdroje.
Látka

Imisní
příspěvek

μg/m3
PM10 roční

1,75

PM10 24 hod

37,2

NO2 roční

0,002

NO2 24 hod

0,09

HCl roční

0,47

HCl 24 hod

12,4

Rozptylová studie ukazuje, že jak u maximálních vypočtených krátkodobých i dlouhodobých
příspěvků PM10 z mořírny ŽDB GROUP a.s., nedochází k překročení imisních limitů
stanovených nařízením vlády č. 597/2006 Sb. v platném znění a doporučených hodnot
uvedených ve směrnici WHO. Namodelovaný maximální 24 hodinový imisní příspěvek
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z mořírny ve vztahu k denním imisním koncentracím PM10 v Bohumíně, který by měl po
realizaci záměru dosáhnout hodnoty 37 μg/m3, sice nepřekračuje doporučení WHO ani
limity stanovené v ČR, může však být považován jako významný příspěvek ve vztahu k
denní imisní koncentraci PM10 v Bohumíně a okolí a zejména společně s ostatními zdroji se
může podílet na pokračujícím nepříznivém trendu krátkodobých koncentrací a

tím i

zvýšeného zdravotního rizika spojeného s expozicí PM10 pro obyvatele žijící
v posuzované lokalitě. Maximální namodelovaný imisní příspěvek HCl k průměrné roční
imisní situaci by měl po realizaci záměru v místě zdroje dosahovat hodnoty 0,47 μg/m3.
Tento koncentrační příspěvek s největší pravděpodobností nebude překračovat hodnotu
RBC pro HCl (20 μg/m3) pro běžnou populaci (US EPA).

Rovněž u krátkodobých

koncentračních příspěvků HCl z mořírny by měla být v místě zdroje dosažena maximální
denní koncentrace 12,4 μg/m3, která by neměla představovat zdravotní riziko pro obyvatele.

Krátkodobé ani dlouhodobé koncentrační příspěvky NO2 nejsou zpracovateli rozptylové
studie uváděny, vzhledem k dosaženým velmi nízkým hodnotám ve výhledovém stavu.

2.2.3. Zhodnocení výhledového stavu potenciálních expozic obyvatelstva
v rezidenčních oblastech
Posouzení výhledového stavu expozic obyvatel bylo provedeno zhodnocením minimálních a
maximálních hodnot koncentračních příspěvků z mořírny ŽDB GROUP a.s., získaných
z rozptylové studie. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce 10.

Tabulka 10: Minimální a maximální hodnoty koncentračních příspěvků z mořírny ŽDB
GROUP a.s. v rezidenčních oblastech na sledovaném území města Bohumína.
so uč as nost

Škodlivina

minimální

Výhled

maximální

minimální

maximální

μg.m-3
PM10 roční

-

-

0,21

0,76

PM10 24 hod

-

-

13,39

24,58

HCl roční

-

-

0,05

0,19

HCl 1hod

-

-

4,75

9,3
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Z předložených výsledků modelovaní je zřejmé, že po realizaci záměru, při dodržení
navržených BAT technologií a kapacity výroby,

by měly být minimální i maximální

koncentrační příspěvky pro sledované látky z mořírny, v přilehlých rezidenčních oblastech
Bohumína, pod doporučeným limitními hodnotami i doporučenými hodnotami WHO.

Pro

maximální krátkodobé koncentrace PM10 z mořírny byl proveden výběr obyvatel

v jednotlivých koncentračních intervalech pomocí geografického informačního systému. Byla
k tomu použita vrstva sídelních bodů a s využitím informací ze sčítání lidu byly získány
odhady počtů obyvatel v jednotlivých koncentračních intervalech pro oblast I (část centra –
Nový Bohumín a V část Pudlova) a oblast II (část Nového Bohumína a Záblatí).

Obrázek 2: Výběr adresních bodů ve vztahu k maximálním krátkodobým koncentracím PM10
z mořírny pro vybrané rezidenční oblasti města Bohumína
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Tabulka 11 ukazuje počty obyvatel v jednotlivých koncentračních pásmech z provozu
mořírny ŽDB GROUP a.s.

Tabulka 11: Počty obyvatel pro koncentrační pásma z provozu mořírny pro vybrané oblasti
města Bohumína
Oblast

PM 10 denní - výbě r o v livn ěných
obyvatel
Do 20

21-30

30 a více

μg.m-3
I

5584

114

0

II

871

1505

0

Tabulka ukazuje, že nejvíce obyvatel by mohlo být, za nejnepříznivějšího stavu, ovlivněno
maximálními hodnotami

z mořírny v oblasti II. Jelikož se tato oblast rovněž nachází

v převládajícím směru větrů, je možné ji hodnotit, ve srovnání s oblastí I, jako oblast
s největším patrným vlivem mořírny ve vztahu k denním imisním koncentracím PM10 na
sledovaném území.

3. BIOLOGICKÉ FAKTORY
Navrhovaná zinkovací linka nepředstavuje zdroj žádných organismů.

4. SOCIOEKONOMICKÉ FAKTORY
Společnost ŽDB GROUP a.s. je významným zaměstnavatelem, který poskytuje zaměstnání
převážné většině ekonomicky aktivních obyvatel nejen z Bohumína, ale také z jeho blízkého
okolí. Nyní zaměstnává 3000 lidí. Míra nezaměstnanosti ve městě Bohumíně v měsíci březnu
2008 byla 10,29% (průměrná nezaměstnanost v ČR v únoru 2008 byla 5,9%). Navrhovaný
záměr předpokládá udržení a případné zvýšení zaměstnanosti v regionu a může pozitivně
ovlivnit socioekonomickou situaci v oblasti.
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ZÁVĚR
Hlukovou situaci v okolí výpočtových bodů lze v současné době považovat za nevyhovující,
neboť je pravděpodobně příčinou obtěžování v denní době a rušení spánku v noční době a již
v současné době pravděpodobně dochází k překročení hygienických limitů pro hluk z dopravy
a ze stacionárních zdrojů v denní i noční době. Příspěvek hluku ze současného provozu
mořírny bohužel není znám.

Realizací záměru se hluková situace v okolí výpočtových bodů v porovnání současným
stavem téměř nezmění (nepatrné odlišné hodnoty LAeq jsou zanedbatelné v rámci nejistoty
modelu). Samotný příspěvek hluku z provozu mořírny nebude pravděpodobně překračovat
limity pro hluk ze stacionárních zdrojů a nebude zdrojem obtěžování a rušení spánku. Ovšem
vzhledem ke značným nejistotám, vycházejících z absence stanovení podílů jednotlivých
stacionárních zdrojů hluku v ŽDB a ostatních firem v předmětné lokalitě, je nutno důrazně
doporučit provedení měření k určení příspěvků jednotlivých zdrojů hluku, identifikace zdroje
hluku, u kterého byla zjištěna tónová složka v pásmu 315 Hz a současně co nejdříve zahájit
realizaci protihlukových opatření na zdrojích nevyhovujících legislativním předpisům.

Obyvatelé města Bohumína a přilehlých oblastí žijí v současné době ve zvýšeném riziku
dlouhodobých expozic polétavému prachu, protože jsou překračovány doporučené směrné
hodnoty WHO i legislativně platný imisního limitu v ČR. Obyvatelé oblasti jsou rovněž
vystaveni zvýšenému zdravotnímu riziku z krátkodobých expozic PM10.
V okolí posuzovaného záměru se nachází mnoho průmyslových zdrojů, které spolu sousedí.
Pro absenci jak údajů z těchto ostatních zdrojů tak z monitoringu nebylo možné stanovit podíl
jednotlivých zdrojů ŽDB GROUP a.s. a ostatních zdrojů k naměřeným imisním hodnotám.

Pro fugitivní úniky ze současného provozu mořírny a absenci dat z měření zpracovatelé
rozptylové studie nebyli schopni zhodnotit současnou situaci. Z tohoto důvodu také nebylo
možné posoudit vliv navrhovaného záměru ve vztahu k současnému stavu a bylo možné
hodnotit pouze koncentrační příspěvky ve výhledu. Z dostupných podkladových materiálů,
současného skutečného stavu mořírny i rozptylového modelu pro výhledový stav je však
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možné důvodně předpokládat, že navrhovaný záměr mořírny ŽDB GROUP a.s. by mohl
znamenat zlepšení stávající situace.

Dlouhodobé koncentrační příspěvky PM10 z mořírny jsou nízké a neměly by představovat
významné zdravotní riziko pro obyvatele přilehlých rezidenčních oblastí. Krátkodobý
koncentrační příspěvek sice nepřekračuje stanovenou limitní koncentraci ani doporučené
hodnoty WHO, ale může však být považován jako významný příspěvek ve vztahu k
denní imisní koncentraci PM10 v Bohumíně a zejména společně s ostatními zdroji se může
podílet na pokračujícím nepříznivém trendu krátkodobých koncentrací a tím i zvýšeného
zdravotního rizika spojeného s expozicí PM10 zejména pro obyvatele žijící v oblasti
V části Nového Bohumína a přiléhajících částí Záblatí a Pudlova.

Příspěvky zinku nebyly zpracovateli rozptylové studie modelovány z důvodu, že při moření
nedochází k uvolňování výparů Zn. Vzhledem ke zkušenostem z obdobných provozů a
vzdálenosti nejbližší zástavby (520 metrů) je možné důvodně předpokládat, že imisní
koncentrace Zn v ovzduší pravděpodobně nebudou představovat zdravotní riziko pro
obyvatele posuzované oblasti.

Koncentrační příspěvky HCl z mořírny pravděpodobně nebudou překračovat doporučené
referenční hodnoty ani představovat zdravotní rizika pro obyvatele na sledovaném území.

NEJISTOTY
§

Nejistota měření je ± 4 dB.

§

Měření hluku pozadí se uskutečnilo pouze ve výpočtovém bodě č. 2, protože
komplexní odstávka celého provozu ŽDB GROUP a.s. je možná pouze krátkodobě.

§

Nejistota programu Hluk+ je ± 2 dB.

§

Hluková studie nehodnotí hluk z železnice.

§

Příspěvek hluku ze současného provozu mořírny není znám.

§

Původ tónové složky v měřícím místě č. 1 není znám.

§

Není známý podíl ostatních zdrojů na celkové imisní situaci.
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§

Současný vliv mořírny na imisní zátěži v rezidenčních oblastech není znám
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