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ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma

FAB, s.r.o. Rychnov nad Kněžnou

2. IČ

27 46 54 54

3. Sídlo

Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

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

Ing. Roman Adami
Telefon : 494 511 199
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ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
1. Název záměru

Změna technologie povrchových úprav FAB, s.r.o.

Zařazení dle zákona č. 100/01 Sb.:
Kategorie II bod 4.2 dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v aktuálním znění (Povrchová úprava
kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav).

2. Kapacita (rozsah) záměru

Záměrem společnosti je změna technologie stávajícího provozu povrchových úprav – galvanovny. Ta
v současné době obsahuje dvě linky. Linku č. 1 na poměďování, chromování a niklování (celkový
objem nádrží 38 m3) a linku č. 2 na zinkování (celkový objem nádrží 26 m3). Záměr investora je
změna technologie linky č. 2 na proces poměďování, niklování a chromování.
V současné době se v galvanovně pracuje na nepřetržitý provoz včetně víkendů. V galvanovně jsou
dvě pokovovací linky niklovací a zinkovací. Pod vanami jsou záchytné jímky a odpadní vody jak
z těchto jímek tak i od jednotlivých van jsou svedeny do neutralizační stanice. Vany, ve kterých jsou
nebezpečné chemické látky, jsou odsávány a odsávaný vzduch jde přes zařízení k čištění odpadních
plynů - pračky vzduchu. V obou linkách se pokovuje závěsovým a hromadným způsobem mosaz,
železo a zinkoslitina.
V niklovací lince je kyanidové mědění, lesklé niklování, matné niklování a chromování
v šestimocném chromu. V zinkovací lince je moření v HCl, zinkování a chromátování s obsahem
třímocného chromu.
S přestavbou zinkovací linky bude z velké části na této lince zrušeno moření v HCl, zinkování a
chromátování. V nové lince bude kyanidové mědění, lesklé niklování, matné niklování a chromování
ve třímocném chromu. Pokovovat se bude závěsovým a hromadným způsobem. Pod vanami budou
záchytné jímky a odpadní vody budou svedeny do neutralizační stanice. Vany, ve kterých budou
nebezpečné chemické látky, budou odsávány a odsávaný vzduch půjde přes pračky vzduchu.
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Odsávací jednotka pro stávající niklovou linku zůstane stejná. Pro novou linku se použije odsávací
jednotka ze stávající zinkovací linky, která bude upravena pro větší výkon. Pro odsávání od
kyanidových lázní bude nová výkonnější odsávací jednotka s novou pračkou vzduchu.
Odpadní vody a odpady budou obsahovat kovy nikl, měď, chrom a v nepatrném množství zinek
(zinek uvolněný z pokovovaného materiálu). Odhadované množství a složení odpadních vod je
uvedeno dále.

Obr. č. 1: Mapa širších vztahů
Zdroj: Zpracovatel Oznámení

Předpokládané počty pracovníků
Provoz budou dále zajišťovat stávající pracovníci investora.

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

Přehled uživatelů a provozovatelů
Investorem, uživatelem a provozovatelem stavby po jejím uvedení do provozu bude společnost FAB,
s.r.o.
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Obr. č. 2: Umístění lokality záměru
Zdroj: Zpracovatel Oznámení

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Katastrální území:

Rychnov nad Kněžnou

Obec:

Rychnov nad Kněžnou

Kraj:

Královéhradecký

Místo stavby :

Areál společnosti FAB, s.r.o., ulice Strojnická

Charakter stavby:

Změna stávající technologie

Přístup na pozemky a k objektu

K areálu výstavby je přístup po stávající komunikaci v ulici Strojnická.

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

V dotčeném území nedochází ke kumulaci s jinými záměry. Oznamovateli dále není známo, že by
v dotčeném území byly v současné době projednávány jiné záměry s významným vlivem na životní
prostředí, které by měly být součástí tohoto posuzování.
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5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Realizace záměru je vyvolána potřebou investora přizpůsobit se změněným požadavkům zákazníků a
celkovému trendu v odvětví.

6. Popis technického a technologického řešení záměru

Technologický princip – stávající stav:
Galvanovna společnosti FAB, s.r.o. v současné době provozuje dvě linky povrchových úprav. Celková
kapacita povrchových úprav je cca 120 000 m2 upravené plochy za rok. Tato kapacita se realizací
záměru významně nezmění. Dojde pouze ke změně technologie ve stávajících objektech a na
stávajícím zařízení. Změna technologie bude organizační a změní se náplně aktivních nádrží linky č. 2.
Na lince č.2 dojde ke současně ke zvýšení počtu van.

Technologický postup
Působením elektrického proudu se na anodě oxiduje kov do své iontové rozpustné formy. Tento iont
se ve vhodném elektrolytu transportuje ke katodě, kde se redukuje zpět do své kovové formy.
Objem van:
Linka č.1 – Cu- Ni- Cr
Mědění – 4,2 m3
Niklování, lesklé – 8,6 m3
Niklování, matné – 2,2 m3
Chromování – 2,2 m3
Závěsové - výrobky se jednotlivě zavěšují na háčky rámového závěsu, celý závěs je upevněn na
vodivé tyči a přenáší se dopravníkem do určených lázní.
Bubnové – výrobky se nasypou do bubnu. Buben v sobě obsahuje vodivé kontakty, které zprostředkují
vyloučení povlaku. Buben je na vodivé tyči a je pomocí dopravníku přenášen mezi jednotlivými
funkčními lázněmi.
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Technologický postup a použité chemické přípravky:
Příprava: Navěšení výrobků na závěs nebo vsypání do bubnu
1) chemické odmaštění - Slotoclean AK160, Slotoclean VF300.
2) ultrazvukové odmaštění - Slotoclean AK90
3) oplach – demi voda
4) elektrolytické odmaštění katodické - Slotoclean EL - 130
5) elektrolytické odmaštění anodické - Slotoclean EL-DCG
6) elektrolytické odmaštění anodické – Slotoclean AK 160
7) oplach – demi voda
8) dekapování - Decasel 5
9) dekapování – demi voda, HCl
10) oplach- demi voda
11) mědění – Cuprum 10
12) ekonomický oplach – Cuprum 10
13) mědění –Ultinal ZD
14) ekonomický oplach – Ultinal ZD
15) oplach – demi voda
16) dekapování – Decasel 5
17) oplach – demi voda
18) niklování - Slotonik 30
19) niklování – Slotonik 40
20) ekonomický oplach – slotonik 30+40
21) oplach – demi voda
22) oplach – demi voda
23) ekonomický oplach – Orion
24) niklování- Orion
25) aktivace DC 15
26) chromování – Slotochrom DC 150
27) ekonomický oplach – DC 150
28) redukce – Na2SO3
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29) oplach – demi voda
30) teplý oplach – demi voda
31) sušení
32) uložení dílů do původních obalů
V této lince jsou zařazeny i dvě lázně na odstranění Ni povlaků.
1,2 m3 – s H2SO4 70%
1 m3 – Striper E10

Schematicky je postup uveden v následující tabulce č. 1.

Linka č.2 – Zinkování (stávající)
Technologický princip:
Působením elektrického proudu se na anodě oxiduje kovový Zn na ionty Zn2+, které se redukují na
výrobku zapojeném jako katoda. Přenos probíhá ve vhodné kapalině - elektrolytu.
Povrchová úprava zinkováním se provádí v následujícím způsobem
Závěsové - výrobky se jednotlivě zavěšují na háčky rámového závěsu, celý závěs je upevněn na
vodivé tyči a přenáší se dopravníkem do určených lázní.
Bubnové – výrobky se nasypou do bubnu. Buben v sobě obsahuje vodivé kontakty, které zprostředkují
vyloučení povlaku. Buben je na vodivé tyči a je pomocí dopravníku přenášen mezi jednotlivými
funkčními lázněmi.

Technologický postup a použité chemické přípravky:
Příprava: Navěšení výrobků na závěs nebo vsypání do bubnu
Objem van pro zinkování:
1. vana 4,7 m3
2. vana 3,2 m3
1) Chemické odmaštění -Aktigal F18 BC
2) Chemické odmaštění- Aktigal F15
3) Moření – HCl, inhibitor P29, Tensogal P30, upravená voda
4) Oplach – upravená voda
5) Předmoření - HCl, inhibitor P29, Tensogal P30, upravená voda
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6) Moření – HCl, inhibitor P29, Tensogal P30, upravená voda
7) Oplach – upravená voda
8) Elektrolytické odmaštění – Aktigal F10
9) Oplach – upravená voda
10) Dekapování- demi-voda : HCl
11) Oplach – demi voda
12) Zinkovací lázeň – Zinkogal BV, H3BO3,KCl, ZnCl2, Zinkogal BV-A, BV-B, BV-C
13) Vyjasnění – HCl
14) Oplach – pitná voda
15) Chromátování modré – Pasigal KO1 – Cr3+, HNO3
16) Silnovrstvá pasivace –Lanthane 315
17) Oplach – demi voda
18) Utěsnění – Slotofin 20
19) Sušení
20) Uložení výrobků do původních obalů zákazníka

Schematicky je postup uveden v následující tabulce č. 2.

Realizací záměru dojde ke změně aktivních náplní v lince č. 2 a zvýšení počtu van. S přestavbou
zinkovací linky bude z části zrušeno moření v HCl, zinkování a chromátování. V nové lince bude
kyanidové mědění, lesklé niklování, matné niklování a chromování ve třímocném chromu. Pokovovat
se bude závěsovým a hromadným způsobem. Pod vanami budou záchytné jímky a odpadní vody
budou svedeny do stávající neutralizační stanice. Vany, ve kterých budou nebezpečné chemické látky,
budou odsávány a odsávaný vzduch půjde přes pračky vzduchu. Odsávací jednotka pro stávající
niklovou linku zůstane stejná. Pro novou linku se použije odsávací jednotka ze stávající zinkovací
linky, která bude upravena pro větší výkon. Pro odsávání od kyanidových lázní bude nová výkonnější
odsávací jednotka s novou pračkou vzduchu.

Schematicky je postup uveden v následující tabulce č. 3.
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Tabulka č. 1 – Schematický postup Linka č. 1

Niklovací linka
stávající linka
objem
van v dm3 č.pozice
4000
1300
1300
1300
1300
2000
1000
2000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

č.pozice

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

dekap Ms
dekap Fe
oplach kaskáda
oplach kaskáda
mědící lázeň
oplach ekonomický
mědící lázeň
oplach ekonomický
oplach kaskáda
oplach kaskáda
dekap Ms, Cu
oplach kaskáda
oplach kaskáda
Ni lázeň lesklá-buben
Ni lázeň lesklá-buben

1400
1400
1400

17
18
19
20
21

Ni lázeň lesklá-závěs
Ni lázeň lesklá-závěs
oplach ekonomický
oplach ekonomický
oplach kaskáda

1400
1400
2000
1000
2000
1000
1000
1000
1000

22
23
24
25
26
27
28
29
30

oplach kaskáda
oplach ekonomický mat
niklovací lázeň matná
aktivace Cr
Cr lázeň - Cr6
oplach
oplach kaskáda
redukce Cr
oplach kaskáda

1000
1800

31
32
33
34

oplach kaskáda
teplý oplach
suška
suška

4000
4000

35

příčný oplach
oplach kaskáda
oplach kaskáda
anod. odmaštění Ms, Zn
anod. odmaštění Fe
katod. odmaštění Ms
oplach kaskáda
oplach kaskáda
moření Fe
oplach kaskáda
oplach kaskáda
UZ odmaštění
chem odmaštění
stanoviště závěsů
nakládací stanoviště
závěs
stanoviště závěsů

83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71

61

55-60

54

teplý oplach
oplach kaskáda
oplach kaskáda
odniklovačka závěsů
odniklovačka dílů

53
52
51
48
49

nakládací stanoviště
závěs
stanoviště bubnů
nakládací stanoviště
buben
příčný přejezd

1000
1000
2100
2100
2100
1400
1400
950
1400
1400
2000
1600

62-70

nakládací stanoviště
závěs

stanoviště závěsů

objem
van v
dm3

45-48
44
38-43

37
36
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Tabulka č. 2 – Schematický postup Linka č. 2 - stávající

Zinkovací linka
objem
č.pozice
vany v dm3

3000
1300
2300
1100

70
69
68
67
66
65
64
63

č.pozice
příčný dopravník
oplach kaskáda
moření Fe
oplach kaskáda
moření Fe
oplach kaskáda
moření Fe
moření Fe
moření Fe
chem odmaštění
oplach kaskáda
chem odmaštění
oplach kaskáda
chem odmaštění
oplach kaskáda
anodické
odmaštění
oplach kaskáda
oplach kaskáda
oplach kaskáda

1
2
3
4
5
6
7
8

objem vany
v dm3

1000
3400

3200

9

1700

10
11
12

3000

dekap

13

1000

57-61 stanoviště závěsy

oplach kaskáda
oplach kaskáda
zinkovací lázeň

14
15
16

nakládací
stanoviště závěsy

zinkovací lázeň

17

51-55 stanoviště závěsy

zinkovací lázeň
zinkovací lázeň

18
19

nakládací
stanoviště závěsy

zinkovací lázeň

20

40-49 stanoviště závěsy

vyjasnění
oplach kaskáda
oplach kaskáda
oplach kaskáda

21
22
23
24

chromát modrý

25

1000

pasivace žlutá
oplach kaskáda
34-38 stanoviště bubny
oplach kaskáda
utěsnění
suška
suška
33
příčný dopravník

26
27
28
29
30
31
32

1000

62

56

50

39

nakládací
stanoviště závěsy

nakládací
stanoviště bubny

2000

4000

3000
1000
3200

2000
1200
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Tabulka č. 3 – Schematický postup Linka č. 2 - záměr

Nový CuNiCr automat
přestavěný ze zinkovací linky
objem
č.pozice vany v
dm3

objem
č.pozice
vany v dm3
3200
2100
1600
1600
1600
2100
1000
2100
2300
1100
1600
1150
1000
1000

39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

20

příčný oplach

nakládací stanoviště
závěsy

15-19 stanoviště závěsů
14

nakládací stanoviště
závěsy

9-13 stanoviště závěsů
8

nakládací stanoviště
závěsy

2-7 stanoviště bubnů

1

dekap Ms
dekap Fe
oplach kaskáda
oplach kaskáda
mědící lázeň
oplach ekonomický
mědící lázeň
oplach ekonomický
oplach kaskáda
oplach kaskáda
dekap Cu
oplach kaskáda
oplach kaskáda
niklovací lázeň matná
oplach kaskáda
Ni lázeň lesklá-závěs
Ni lázeň lesklá-závěs
Ni lázeň lesklá-závěs
Ni lázeň lesklá-buben
Ni lázeň lesklá-buben

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

oplach ekonomický

61

1000

oplach kaskáda
oplach kaskáda

62
63

3300

oplach kaskáda

64

Cr lázeň - Cr3
opllach kaskáda

65
66

oplach kaskáda

67

pasivace
oplach průtočný
teplý oplach
teplý oplach
suška+víko
suška+víko
suška+víko
příčný dopravník

68
69
70
71
72
73
74
75

oplach kaskáda
oplach kaskáda
anod. odmaštění Fe
anod. odmaštění Ms
katod. odmaštění Ms
oplach kaskáda
oplach kaskáda
moření Fe
oplach kaskáda
oplach kaskáda
chem odmaštění
chem odmaštění
chem odmaštění
UZ odmaštění
odniklovačka závěsů
oplach
teplý oplach
stanoviště závěsů

1000
1000
2100
1450
1000
1450
1000
1800
1000
2100
1450
1000
5600
3800

1450
1600
1000
1000
1000
1000
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Veškerá odsávaná vzdušina z prostoru lázní je vedena přes protiproudé pračky f. AMSEL pomocí
odtahových ventilátorů nad střechu budovy. 2 ks ventilátoru Amsel CPV 1000 mají výkon
27 000 m³/hod. a 1 ks ventilátoru Amsel 315 má výkon 3 000 m³/hod. Uvnitř pračky je lamelový rošt
s velkým povrchem. Při průchodu vzduchu na roštu ulpívají pevné a kapalné částice, které jsou trvale
odstraňovány vodní mlhou z rozprašovacích trysek.Voda je soustředěna na dně pračky a odtud je
čerpána dvěma čerpadly do trysek. Pračka má dva stupně- nádrže, čerpadla a rošty. Kvalita vody se
sleduje pomocí vestavěných přístrojů na měření pH a vodivosti. Hodnota pH je upravována průběžně a
pokud je hodnota vodivosti vyšší než je stanovený limit,dojde k vypuštění vody do neutralizační
stanice k likvidaci.
Voda použitá v galvanovně jako technologická je sváděna do NS, kde je upravována a vypouštěna
samostatnou kanalizací do veřejné kanalizace a následně na čistírnu odpadních vod provozovanou
externím provozovatelem. Kvalita vod je smluvně ošetřena s provozovatelem kanalizace a je
pravidelně sledována.
Odpadní voda z galvanických linek je každá samostatně sváděna do záchytných van v NS . Z těchto
van je postupně dávkována do neutralizačního procesu. Vyčištěná voda je shromažďována v záchytně
vaně odkud je průběžně vypouštěna do kanalizace. Z této vany se odebírají kontrolní vzorky během
směny a je měřeno množství vypouštěné vody. Vzorky pro rozbory akreditovanou laboratoří se
odebírají v NS v záchytně vaně, odkud je odpadní voda průběžně vypouštěna do kanalizace.

Dopravní zatížení
Realizace záměru se neprojeví změnou dopravního zatížení.

Elektrická energie

Provoz záměru nevyžaduje významně vyšší spotřebu elektrické energie než stávající stav (cca 3 500
MWh za rok).

Další energie a media

Záměr nevyvolá potřebu významného navýšení spotřeby zemního plynu pro kotelnu galvanovny nad
stávající stav (cca 540 000 m3 za rok). Záměr nevyvolá potřebu dalších energií nebo médií.

Vodní hospodářství

Spotřeba vod
Realizace záměru vyvolá potřebu navýšení spotřeby vod na cca 40 000 m3 za rok. Voda bude
dodávána smluvně provozovatelem veřejného vodovodu.
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Odpadní vody
Při přestavbě zinkovací linky se změní struktura odpadních vod z galvanovny. Dojde k navýšení vod
kontaminovaných niklem, mědí, chromem a kyanidem a naopak k poklesu vod kontaminovaných
zinkem. Z hlediska chromových vod dojde k navýšení Cr3+. Kapacita stávající neutralizační stanice je
dostačující. Změna kvality odpadních vod bude vyžadovat příslušnou změnu technologie neutralizační
stanice po stránce organizační a použitých aditiv pro odstranění znečištění. Změna technologie čištění
odpadních vod bude navržena a odzkoušena v rámci zkušebního provozu záměru. Výstupní kvality
odpadních vod musí akceptovat limity smluvně ošetřené s provozovatelem kanalizace (viz tabulka
č. 4).
Tabulka č. 4: Kvalita odpadních vod
Ukazatel

Emisní limit
(mg/l)
Hodnota „p“

Emisní limit
(mg/l)
Hodnota „m“

Množství
t/rok

CHSKCr

1200

1800

24

NL

600

900

12

NEL

30

45

0,6

AOX

3,2

4,8

0,025

RAS

10000

20000

140

Crcelk.

1,6

2,4

0,014

4

6

0,06

N NH+

100

150

2

CNcelk.

0,3

0,45

0,006

Cu

2

3

0,02

Ni

0,8

1,2

0,007

Zn

pH

6-9

Maximální množství vypouštěných vod odsouhlasených smluvně s provozovatelem kanalizace je
20 000 m3 / rok. Toto množství bude realizací záměru navýšeno na cca 40 000 m3/rok.

Hlučnost zařízení

Realizací záměru nedojde ke sledovatelné změně hlučnosti provozu. Realizované ventilátory v nové
pračce vzdušiny odtahu od kyanidových lázní a zvýšené výkony stávajících ventilátorů nejsou z
hlediska celkové imisní zátěže hlukem v areálu determinující. Realizovány budou ventilátory s nižší
emisí hluku, než stávající.
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Pracovní prostředí, hygienické zařízení

Péče o bezpečnost práce
Bezpečnost práce a technických zařízení
Během výstavby je nutno dodržovat vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. ve znění vyhlášky
č. 363/2005 Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Elektrická zařízení musí vyhovovat NV

č. 17 a

18/2003 Sb.

Materiálová bilance

Materiálová bilance je předložena v následující tabulce č. 5. Spotřeby ostatních materiálů (obalů
apod.) se nezmění sledovatelným způsobem.
Tabulka č. 5: Materiálová bilance CHL (Chemických látek)

Spotřeba CHLP

Název látky nebo
přípravku

Linka

Poznámka

spotřeba
kg /rok 2007

předpokládaná
spotřeba kg / rok

Aktigal F15

Zn

bude
zrušeno

2600

0

Aktigal F10

Zn

bude
zrušeno

1900

0

Decasel 5

Ni

2443

4000

Aktivní uhlí CW 20

Ni

1060

2000

Slotoclean AK 161

Ni

2420

3500

Slotoklean AK 91

Ni

1020

1700

Slotoclean EL-DCG

Ni

7700

7700

Slotonik 41

Ni

600

1200

Slotonik 42

Ni

25

50

Slotonik 32

Ni

575

1000

Chlorid draselný

Zn

3650

7000

Chlorid nikelnatý

Ni

2350

4700

Ni

25

25

Chrombadzusatz DC 15

Ni

25

50

Chrombadzusatz DC16

Ni

25

25

Inhibitor P 29

Zn

50

25

Chrombad-Netzmittel
248

FT

bude
zrušeno
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bude
zrušeno

0

Korrektursalz ZL

Ni

Kyselina boritá

Ni, Zn

2100

4000

Kyselina dusičná

Ni, Zn

772

0

Kyselina sírová

Ni

2200

2200

Kyselina chlorovodíková

Ni, Zn

3445

7000

Netzmittel Cuprum 12

Ni

75

150

Nickelbadzusatz ICA

Ni

488

800

Nickelbadzusatz BFL

Ni

2150

4300

Nickelbadzusatz G2

Ni

150

300

Slotonik 11

Ni

625

1000

Slotonik L

Ni

1075

2000

Pasigal KO1

Zn

354

0

Síran nikelnatý

Ni

4700

8000

Siřičitan sodný-krystalický

Ni

100

100

Tensogal P 30

Zn

60

25

Stripperzusatz E 11

Ni

150

300

Stripperzusatz E 12

Ni

870

1700

Stripperzusatz E 13

Ni

500

1000

Zinkogal BVA

Zn

bude
zrušeno

900

0

Zinkogal BVB

Zn

bude
zrušeno

905

0

Zinkogal BVC

Zn

bude
zrušeno

255

0

Aktigal F 18 BC

Zn

bude
zrušeno

1600

0

Slotoclean RV 311

Ni

375

600

Slotofin 21

Zn

280

0

Slotoclean US 11

Ni

25

50

Ultinal Glanzzusat

Ni

150

250

Netzmittel 641

Ni

25

50

Netzmittel N-3

Ni

Lanthane 315

Zn

Nickelbadzusatz 519

Ni

bude
zrušeno

bude
zrušeno

bude
zrušeno

400
bude
zrušeno

2199

0
1000
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Nickelbadzusatz

Ni

300

Orion Super 2100

Ni

200

Nickelbadzusatz ZN

Ni

100

Slotoclean 131

Ni

nové

1800

Slotoclean DCG-F

Ni

nové

2000

Slotodry 11

Ni

nové

500

Slotochrom 51

Ni

nové

500

Slotochrom 52 - S

Ni

nové

300

Slotochrom 53

Ni

nové

800

Slotochrom 54

Ni

nové

50

Cuprum 11

Ni

60

100

Kyanid draselný

Ni

180

300

Kyanid mědný

Ni

15

50

Compoud DC 150

Ni

160

160

Oxid chromový

Ni

98

100

Ultinal kupfer-Trysalyt

Ni

50

100

Ultinal ZD 1

Ni

170

170

Chrombadzusatz DC 16

Ni

18

50

Doprava

Realizací záměru nedojde ke změně stávajícího způsobu dopravy a její frekvence.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení i ukončení stavby se předpokládá v roce 2009.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Stavbou a provozem záměru bude dotčeno město Rychnov nad Kněžnou.

9. Výčet navazujících rozhodnutí
1. Změna integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb. v aktuálním znění.
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II. Údaje o vstupech
II.1 Fáze výstavby

1. Půda
Při realizaci záměru nedojde k záboru půdy v zemědělském půdním fondu.

2. Voda
Při realizaci záměru nebude spotřebována voda.

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Materiálové vstupy budou podrobněji řešeny v další fázi projektové dokumentace. V rámci výstavby
nebudou spotřebovány materiály s významným vlivem na životní prostředí (např. barvy, ředidla
apod.).
Elektrická energie
Záměr není energeticky náročný.

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (např. potřeba souvisejících staveb)
Během výstavby nedojde k omezení provozu na dotčených úsecích silnic.

5. Další
Při realizaci záměru nedoje ke zvýšení hlukové zátěže ani k jiným emisím škodlivin s možným vlivem
na životní prostředí, jeho složky nebo zdraví obyvatel.
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II.2 Fáze provozu

1. Voda
Realizace a provoz záměru vyvolá potřebu navýšení spotřeby vod na cca 40 000 m3/rok. Voda bude
smluvně zajištěna s provozovatelem veřejného vodovodu.

2. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Dominantními materiálovými vstupy jsou pokovené součástky a chemické přípravky. Realizací
záměru nedojde k významné změně celkové pokovené plochy a celkové hmotnosti vstupního
materiálu. Dojde ke změně struktury spotřebovaných chemických přípravků (viz tabulka č. 5).
Elektrická energie
Záměr nevyvolá potřebu navýšení spotřeby elektrické energie nad stávající úroveň (cca 3 500 MWh za
rok).
Zemní plyn
Záměr nevyvolá potřebu významného navýšení spotřeby zemního plynu nad stávající úroveň (cca
540 000 m3 za rok).

3. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (např. potřeba souvisejících staveb)
Záměr se neprojeví změnou dopravní zátěže a nevyvolá potřebu změny infrastruktury.

4. Další
Záměr nevyvolá potřebu dalších vstupů nad rámec výše uvedeného.
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III. Údaje o výstupech
III.1 Fáze výstavby

1. Ovzduší
Ovzduší ve fázi výstavby bude ovlivněno determinujícím způsobem následujícími procesy – dopravou
materiálů, odpadů a osob na stavbě (liniový zdroj) a samotnou stavbou (plošný zdroj). Pro tuto stavbu
nebyla zpracovávána rozptylová studie vzhledem k relativní nevýznamnosti zdrojů znečištění ovzduší
ve fázi výstavby i provozu. Frekvence dopravní zátěže je slabá a na stávající dopravní zátěži se
neprojeví sledovatelným způsobem.

Liniové zdroje

Doprava ve fázi výstavby bude zajišťována v průměru 1 průjezdem nákladního automobilu během
12 hodinové směny. Příspěvky k imisní zátěži relevantními škodlivinami v ovzduší (TZL, NOx) jsou
v tomto případě na základě zkušeností zpracovatele Oznámení nízké a neprojeví se sledovatelným
negativním vlivem na imisní zátěž území.

Plošné zdroje

Plošným zdrojem znečištění ovzduší je areál (objekt) stavby. S ohledem na prováděné činnosti je
záměr ve fázi výstavby (rekonstrukce odtahů a technologie) zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek
(TZL) a těkavých organických látek (TOL).
Emise tuhých znečišťujících látek nelze s dostatečnou vypovídací schopností stanovit. Podmínkou
zůstává maximální eliminace emisí tuhých znečišťujících látek do okolí dodržováním technologických
postupů ve fázi zvýšených emisí TZL (bourací práce atd.).
Emise těkavých organických látek lze stanovit na základě bilance těkavých organických látek
obsažených v nátěrových hmotách jako zdroji TOL. Materiálová bilance bude provedena v další fázi
projektové dokumentace. Lze očekávat spotřebu cca 20 kg nátěrových hmot s průměrným obsahem
těkavých organických rozpouštědel do 34 %. Celková emise těkavých organických rozpouštědel by
potom byla do 6,8 kg. Podle zkušeností zpracovatele dokumentace a velikosti stavby lze předpokládat
maximální spotřebu nátěrových hmot 5 kg za den. Za předpokladu průměrného obsahu TOL
v nátěrových hmotách do 34 % je celková denní emise TOL 1,7 kg, což odpovídá při 8 hodinové
směně hmotnostnímu toku 0,21 kg za hodinu, 0,06 g za sekundu. S ohledem na tyto hmotnostní toky
emisí těkavých organických látek lze předpokládat, že kvalita ovzduší nebude jejich emisemi
v průběhu výstavby významně negativně ovlivněna.
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Návrh zařazení zdrojů emisí

Veškeré emise TOL emitovaných plošným zdrojem jsou fugitivní. Těkavé látky jsou jednoznačně
kategorizovány dle §3 písm. c) vyhlášky č. 355/02 Sb.
Porovnání s emisními limity

Pro uvedené stacionární zdroje nejsou stanoveny specifické emisní limity právním předpisem.

2. Odpadní vody
Odpadní vody ve fázi výstavby nelze jednoznačně specifikovat. Počty pracovníků na stavbě budou
záviset na dodavatelské firmě.

Ochrana vod

Zhotovitel zajistí ochranu životního prostředí.
Na stavbě nebude skladováno větší množství nátěrových hmot než 20,0 kg. Skladovány budou
v zabezpečených prostorách. Všechny použité obaly, použité pomůcky, zbylý materiál apod. budou
odváženy k využití nebo odstranění v souladu s příslušnými právními předpisy.

3. Odpady
Při stavbě objektu budou vznikat následující odpady v předpokládaném množství.
Odpady vznikající při stavbě objektu
Číslo
odpadu

Druh odpadu (zkráceně)

Kategorie

Množství (t)

08 01 11*

Odpadní barvy a laky obsahující
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

organická

N

0,001

08 01 17*

Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

N

0,001

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

0,10

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly znečištěné škodlivinami

O/N

0,01

15 01 02

Plastové obaly

O

0,10

15 01 02

Plastové obaly znečištěné škodlivinami

O/N

0,01

15 01 04

Kovové obaly

O

0,01

15 01 04

Kovové obaly znečištěné škodlivinami

O/N

0,01

15 02 02*

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící

N

0,01

Pozn.
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tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami
17 01 03

Plasty

O

0,01

17 01 07

O

0,1

17 04 05

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01
06.
Železo a ocel

O

0,1

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

0,01

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

0,01

S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, mimo jiné v souladu s vyhláškou
č. 294/05 Sb. Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných vlastností. Přednostně budou využitelné
odpady předány k recyklaci a následnému využití.
Nebezpečné odpady budou umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech tak, aby škodliviny
obsažené v odpadech nemohly unikat do okolního prostředí. V případě jejich náhodného výskytu
budou tyto odpady shromážděny v zabezpečeném zakrytém kontejneru s nepropustným dnem a
stěnami, který zabezpečí odpady před jejich nežádoucím únikem do okolního prostředí nebo vniknutí
dešťových vod do odpadu. Investor je provozovatelem kolaudovaného skladu nebezpečných odpadů.
Veškeré nebezpečné odpady vznikající při výstavbě budou umístěny řádně označené v zabezpečených
obalech v tomto skladu. Odpady budou následně předány oprávněné osobě k zákonnému využití nebo
odstranění podle skutečných vlastností odpadu.
Vznikající neznečištěné odpady budou před odvezením na místo jejich dalšího využití nebo odstranění
(podle skutečné kvality) shromažďovány v zabezpečeném kontejneru na volném prostranství u
rekonstruovaného objektu. Směsný komunální odpad bude shromažďován v zakryté nádobě tak, aby
nemohlo dojít k vniknutí dešťových vod do nádoby. Všechny odpady budou shromažďovány
vytříděné podle druhů.
Navržené shromažďování odpadů je odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu životního
prostředí.
Odpady budou předány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob budou
archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy.
Odpady je možné z hlediska jejich potenciálního vlivu rozdělit na odpady:
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Pevné odpady s nebezpečnými vlastnostmi
Číslo
odpadu

Druh odpadu (zkráceně)

Kategorie

Množství (t)

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly znečištěné škodlivinami

O/N

0,01

15 01 02

Plastové obaly znečištěné škodlivinami

O/N

0,01

15 01 04

Kovové obaly znečištěné škodlivinami

O/N

0,01

15 02 02*

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

N

0,01

Pozn.

Pevné odpady bez nebezpečných vlastností
Číslo
odpadu

Druh odpadu (zkráceně)

Kategorie

Množství (t)

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

0,10

15 01 02

Plastové obaly

O

0,10

15 01 04

Kovové obaly

O

0,01

17 01 03

Plasty

O

0,01

17 01 07

O

0,1

17 04 05

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01
06.
Železo a ocel

O

0,1

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

0,01

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

0,01

Kategorie

Množství (t)

Pozn.

Kapalné odpady s nebezpečnými vlastnostmi
Číslo
odpadu

Druh odpadu (zkráceně)

08 01 11*

Odpadní barvy a laky obsahující
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

organická

N

0,001

08 01 17*

Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

N

0,001

Pozn.

Toto rozdělení odpadů podle jejich fyzikálně chemických vlastností je provedeno s ohledem na
stávající předpokládané činnosti v rámci záměru. Odpady mohou mít jako determinující nebezpečné
vlastnosti – H5 škodlivost zdraví, H13 schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí
při nebo po jejich odstranění (kromě jiných - tyto nebezpečné vlastnosti však budou tzv. převažujícím
nebezpečím). S ohledem na tyto dominantní nebezpečné vlastnosti budou umístěny jednotlivé typy
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odpadů v prostorách určených pro soustřeďování těchto odpadů (sklad nebezpečných odpadů), a to v
oddělených vyhrazených a zvlášť označených částech těchto prostor.
Odpady budou umístěny v uzavíratelných obalech nebo kontejnerech nepropustných pro škodliviny
obsažené v odpadu a s dostatečnou rezistencí vůči materiálu odpadu. Konkrétní materiál obalu musí
být volen s ohledem na skutečné vlastnosti odpadu z hlediska chemického, fyzikálního (skupenství) a
požárního.
Pevné odpady bez nebezpečných vlastností (obaly) budou shromažďovány na zvláštním vyhrazeném
místě.
Veškeré odpady budou předávány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob
budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude zaznamenáno
v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo Evidenčním listem pro přepravu
nebezpečných odpadů.
Provoz bude ošetřen souhlasem oprávněných orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy
(souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady).

4. Ostatní
Ochrana před únikem závadných látek

Zhotovitel zajistí ochranu životního prostředí.
Na stavbě nebude skladováno větší množství nátěrových hmot než 20,0 kg. Skladovány budou
v zabezpečených prostorách. Všechny použité obaly, použité pomůcky, zbylý materiál apod. budou
odváženy k využití nebo odstranění v souladu s příslušnými právními předpisy.

Hluk

Po dobu výstavby dojde k zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku budou
stavební práce a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. S ohledem na relativně krátkou dobu výstavby
lze však považovat zvýšení hlukové zátěže za akceptovatelné.

Další

Záměr nebude zdrojem záření ani jiných významných emisí.
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III.2 Fáze provozu

1. Ovzduší
Přehled zdrojů znečišťování ovzduší
Povrchové úpravy jsou bodovým stacionárním zdrojem znečištění ovzduší. V souladu s ustanovením
nařízení vlády č. 615/06 Sb. se jedná o střední zdroj znečištění ovzduší. Součástí galvanovny jsou dva
kotle na zemní plyn. Realizací záměru nedojde ke změně jejich provozu, proto nejsou předmětem
dalšího posuzování. Podle měření emisních koncentrací zdrojů v rámci jednorázových autorizovaných
měření lze odhadem stanovit předpokládané emise zdroje po realizaci záměru (tabulka č. 6). Výpočet
byl proveden dle následujících předpokladů – bude zcela zrušeno zinkování, niklování se navýší o
maximálně 100 %, s ohledem na změnu technologie lze očekávat maximálně 100 % ní nárůst spotřeb
relevantních chemických látek jako náhrada za chemické přípravky zrušeného zinkování (HCl, CN-1,
Cu, Cr) – viz materiálová bilance, TZL se realizací záměru nezmění. Roční emise po realizaci byly
odhadnuty pro nejnepříznivější stav extrapolováním stávajících ročních emisí za použití koeficientu
odpovídajícímu nárůstu spotřeby chemických přípravků. Předpokládaný fond pracovní doby je 5760
hodin. Výpočet byl proveden podle výsledků autorizovaného měření (EMPLA Hradec Králové, s.r.o.
č. protokolu 221/2008, 04/08).

Tabulka č. 6: Emise zdroje
Sledovaný
parametr
TZL
Ni
Cr
HCl
Zn
Cu
CN

Hmotn. tok před Hmotn. tok po
realizací (g/hod) realizaci (g/hod)
62,440
0,047
0,059
212,211
1,474
0,011
1,068

62,440
0,094
0,118
424,422
0,000
0,022
2,136

Roční emise před realizací
(t/rok)
0,360
0,000
0,000
1,222
0,008
0,000
0,006

Roční emise – po
realizaci (t/rok))
0,360
0,001
0,001
2,445
0,000
0,000
0,012

Realizací záměru nedojde ke změně stávající dopravní zátěže ani struktury dopravních prostředků.

Liniové a plošné zdroje emisí

Záměr samotný neobsahuje plošné ani liniové zdroje emisí.
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2. Odpadní vody

Záměr je zdrojem odpadních technologických vod. Změnou technologie dojde ke změně kvality
technologických odpadních vod. Způsob nakládání s odpadními vodami se nezmění. Veškeré vody
jsou svedeny do neutralizační stanice, kde dochází k jejich předčištění. Poté jsou vody odváděny do
veřejné kanalizace. Kvalita odpadních vod a celkové vypouštěné znečištění musí splňovat podmínky
smluvně dojednané s provozovatelem veřejné kanalizace (viz tabulka č. 4). Změnou technologie
povrchových úprav dojde i ke změně technologie čištění odpadních vod v neutralizační stanici.
Konkrétní změny musí být ověřeny v rámci zkušebního provozu. Eliminace havárií nebo překročení
limitních hodnot škodlivin v odpadních vodách před vypuštěním do veřejné kanalizace je zabezpečena
provozními zkouškami kvality odpadních vod a dále měřeními autorizovanou osobou v intervalech
daných pravomocným integrovaným povolením. Množství vypouštěné odpadní vody se zvětší na cca
40 000 m3/rok.
Nakládání s dešťovými vodami a sociálními vodami se realizací záměru nezmění.

3. Odpady

Provozem galvanovny vznikají odpady dle následující tabulky č. 7. Veškeré odpady jsou smluvně
předávány společnosti A.S.A. s.r.o. kromě odpadu katalogového čísla 11 01 09*, který je z většiny
předáván k následnému využití do SRN. Realizací záměru se změní složení odpadu katalogového čísla
11 01 09*. V rámci zkušebního provozu bude ověřena skutečná kvalita tohoto odpadu a bude následně
provedena změna smluvního ošetření k předávání odpadů k využití nebo bude odpad předáván
oprávněné osobě k odstranění, pokud jeho další využití nebude možné.

Tabulka č. 7: Odpady
Katalogové
číslo
odpadu
Název odpadu
Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a
matečné louhy
07 07 04*

Kategorie
odpadu

Množství odpadu
(t/rok)

N

0,2

11 01 06*

Kyseliny blíže nespecifikované

N

10

11 01 09*

Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky

N

60

12 01 09*

Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny

N

35

13 05 02*

Kaly z odlučovačů oleje

N

2

13 05 07*

Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje

N

6

13 02 08*

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

N

1

11 03 01*

Odpady obsahující kyanidy
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné

N

2

N

1,5

15 01 10*
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Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu
(např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových
filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo
obsahují nebezpečné látky

N

1

N

20

N

0,05

N

0,5

19 02 05*

Olověné akumulátory
Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující
nebezpečné látky

N

10

20 01 21*

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

0,1

20 01 23*

Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky

N

0,1

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

6

15 01 02

Plastové obaly

O

1

20 01 39

Plasty

O

3

20 03 99

Komunální odpady jinak blíže neurčené

O

30

15 01 11*

15 02 02*
16 05 07*
16 06 01*

Odpady je možné z hlediska jejich potenciálního vlivu rozdělit na odpady:
Pevné odpady s nebezpečnými vlastnostmi
Katalogové
číslo
odpadu
11 01 09*

Kategorie
odpadu

Název odpadu

Množství odpadu
(t/rok)

N

60

N

1,5

N

1

N

20

N

0,05

16 05 07*

Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu
(např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových
filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo
obsahují nebezpečné látky

16 06 01*

Olověné akumulátory

N

0,5

20 01 21*

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

0,1

20 01 23*

Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky

N

0,1

15 01 10*
15 01 11*

15 02 02*

Arch. č. : EIA_OZNAM_FAB_08165_007
Strana 31 (celkem 65)

Oznámení (podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.ve znění pozdějších změn)
Změna technologie povrchových úprav FAB, s.r.o.

Pevné odpady bez nebezpečných vlastností
Katalogové
číslo
odpadu

Název odpadu

Kategorie
odpadu

Množství odpadu
(t/rok)

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

6

15 01 02

Plastové obaly

O

1

20 01 39

Plasty

O

3

20 03 99

Komunální odpady jinak blíže neurčené

O

30

Kapalné odpady s nebezpečnými vlastnostmi (a kaly)
Katalogové
číslo
odpadu
07 07 04*

Název odpadu
Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a
matečné louhy

11 01 06*

Kategorie
odpadu

Množství odpadu
(t/rok)

N

0,2

Kyseliny blíže nespecifikované

N

10

12 01 09*

Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny

N

35

13 05 02*

Kaly z odlučovačů oleje

N

2

13 05 07*

Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje

N

6

13 02 08*

N

1

19 02 05*

Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující
nebezpečné látky

N

10

11 03 01*

Odpady obsahující kyanidy

N

2

Toto rozdělení odpadů podle jejich fyzikálně chemických vlastností je provedeno s ohledem na
stávající předpokládané činnosti v rámci záměru. Odpady mohou mít jako determinující nebezpečné
vlastnosti – H5 škodlivost zdraví, H13 schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí
při nebo po jejich odstranění (kromě jiných - tyto nebezpečné vlastnosti však budou tzv. převažujícím
nebezpečím). S ohledem na tyto dominantní nebezpečné vlastnosti budou umístěny jednotlivé typy
odpadů v prostorách určených pro soustřeďování těchto odpadů, a to v oddělených vyhrazených
a zvlášť označených částech těchto prostor. Investor provozuje kolaudovaný sklad odpadů, kde budou
tyto odpady bezpečně skladovány do doby jejich převzetí externí organizací.

Odpady jsou umístěny v uzavíratelných obalech nebo kontejnerech nepropustných pro škodliviny
obsažené v odpadu a s dostatečnou rezistencí vůči materiálu odpadu. Konkrétní materiál obalu musí
být volen s ohledem na skutečné vlastnosti odpadu z hlediska chemického, fyzikálního (skupenství)
a požárního.
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Veškeré odpady jsou předávány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob
budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude zaznamenáno
v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo Evidenčním listem pro přepravu
nebezpečných odpadů.

4. Ostatní
Hluk
Realizací záměru nedojde ke změně stávající hlukové zátěže. Zvýšení výkonu vzduchotechniky by se
nemělo projevit negativně navýšením emisí hluku, jedná se o instalaci nových ventilátorů s nižší
hlukovou emisí.

Další
Zařízení nebude zdrojem záření ani jiných významných emisí.

5. Doplňující údaje

Záměr neovlivní významným způsobem krajinu, nedotkne se významným způsobem faktoru pohody.
Nedochází ke kumulaci s jinými záměry.
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.1. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Posuzovaný záměr se má nacházet v okrajové části města Rychnov nad Kněžnou, na pozemku
společnosti FAB, s.r.o. Realizovaný objekt by měl rozšířit stávající areál společnosti jihovýchodním
směrem o halu určenou pro strojírenskou výrobu.
Rychnov nad Kněžnou (viz Tab. č. 1) je pověřenou obcí třetího typu Královehradeckého kraje, která
leží v podhůří Orlických hor na 50°09'47,2'' severní šířky a 16°16'27,2'' východní délky s průměrnou
nadmořskou výškou 320 metrů nad mořem. Město leží v Orlické tabuli na řece Kněžné. Město má
11 823 obyvatel a rozlohu 3495 ha. Mezi části města patří Dlouhá Ves, Jámy, Lipovka, Litohrady,
Lokot, Panská Habrová a Roveň. První písemná zmínka o Rychnově n. K. je v listině Přemysla
Otakara II z 1. února 1258. Listinu vydal Přemysl Otakar II. jako vévoda rakouský.
Tab. č. 1: Charakteristika města Rychnova nad Kněžnou
Základní data města Rychnov nad Kněžnou
status:
město
NUTS 5 (obec):
CZ0524 576069
kraj (NUTS 3):
Královéhradecký (CZ052)
okres (NUTS 4):
Rychnov nad Kněžnou (CZ0524)
obec s rozšířenou působností:
Rychnov nad Kněžnou
pověřená obec:
Rychnov nad Kněžnou
historická země:
Čechy
katastrální výměra:
34,95 km²
obyvatel:
11 823 (28. 8. 2006)
zeměpisná šířka:
50° 09′ 47″ s. š.
zeměpisná délka:
16° 16′ 28″ v. d.
nadmořská výška:
320 m
PSČ:
516 01 až 517 01
základní sídelní jednotky:
19
místní části:
8
katastrální území:
7
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou
Svatohavelská 105
Adresa městského úřadu:
51601 Rychnov nad Kněžnou

Město Rychnov nad Kněžnou patří do regionu Rychnovsko, jehož je taky sídelním městem. Rozloha
regionu je 997,77 km2. Region má 79 126 obyvatel (hustota zalidnění je 79 obyvatel na 1 km²).
V okrese Rychnov nad Kněžnou je 83 obcí, z toho 9 měst. V rámci kraje sousedí na severozápadě
s okresem Náchod a na západě s okresem Hradec Králové. Na jihozápadě pak hraničí s okresem
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Pardubice a na jihu s okresem Ústí nad Orlicí Pardubického kraje. Ze severovýchodu je okres
vymezen státní hranicí s Polskem.
Okres Rychnov nad Kněžnou spadá do Královéhradeckého kraje (viz Tab. č. 2), jehož rozsáhlé roviny
křídové tabule Polabí silně kontrastují s nejvyšším pohořím Čech, Krkonošemi a Orlickými horami.
Oblast je protkaná říčkami a řekami povodí Labe, které jsou na jaře vydatně syceny vodou z horských
pokrývek, které reprezentují každoročně kolem miliardy litrů. Na takových místech se setkáváme
s ideálními podmínkami pro využívání půdy k zemědělským účelům.
Tab. č. 2: Královéhradecký kraj
Základní údaje kraje Královéhradeckého
Hlavní město:
Hradec Králové
Rozloha:
4 758 km²
Počet obyvatel:
547 903 (06/2005)
Hustota osídlení:
115 obyvatel/km²
Nejvyšší bod:
Sněžka (1 602 m)
Historická země:
Čechy
ISO 3166-2:
CZ-KR
CZ-NUTS:
CZ052
SPZ:
H

C.2 Výčet nejzávažnějších
dotčeného území
Dotčené

území

se

nenachází

environmentálních

v žádném

zvláště

chráněném

charakteristik

území

podle

zákona

č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (tj. národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní
přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky). Další určení
lokality je popsáno v příslušných kapitolách. Místní umístění řešeného záměru znázorňuje Obr. 1 (C).
Obr. 1 (C): Realizovaný záměr – areál společnosti FAB, s.r.o.

FAB, s.r.o.
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Ovzduší
Dalším zdrojem znečištění a hluku je městská i meziměstská doprava blízkých komunikacích. Ve
vzdálenosti 150 m jihozápadním směrem od posuzovaného záměru se nachází frekventovaná silniční
komunikace I. tř. č. 14, místně označená jako ulice Štemberkova a 130 m jihovýchodním směre se
nachází silniční komunikace II. tř. č. 319.
V porovnání emisního zatížení základních znečišťujících látek REZZO 1 podle krajů a s průměrem
hodnot za ČR je patrné, že Královéhradecký kraj není výrazně zatížen znečištěním z velkých
stacionárních zdrojů. Obdobná situace je i v porovnání základních emisí znečišťujících látek REZZO
1-3, jen rozdíly oproti průměru ČR a ostatním krajům nejsou tak výrazné. Přehled znečišťujících látek
v okrese Rychnov nad Kněžnou udává Tab. č. 3.
V dlouhodobém vývoji během několika let se stav ovzduší v kraji zlepšuje. Podstatně pokleslo
znečištění SO2 v důsledku odsíření rozhodujících zdrojů, umístěných v Královéhradeckém kraji
i mimo něj (např. elektrárny Chvaletice a Opatovice nad Labem). Naopak k vzestupnému trendu
dochází u NOx vlivem nárůstu automobilové dopravy, hlavně ve městech a podél hlavních tahů,
a v poslední době také k vzestupu negativních vlivů středních zdrojů (nárůst spalování pevných paliv
v lokálních topeništích).
Tab. č. 3: Emise hlavních znečišťujících látek v okrese Rychnov nad Kněžnou
Okres
Rychnov n.
K.
REZZO 1
REZZO 2
REZZO 3
REZZO 4

TZL

SO2

NOx

CO

[t/rok]

[t/rok]

[t/rok]

[t/rok]

102,2
39,2
462,1
-

813,3
52,3
615,9
-

293,8
28,6
176,5
-

555,6
58,1
1 778,5
-

Zhoršené klimatické podmínky a emise tepelných elektráren silně poničily přírodu, zejména na
hřebenech hor. Přehled stanic a metod měření kvality ovzduší registrovaných v IIS – ISKO v okrese
Rychnov nad Kněžnu ukazuje Tab. č. 4.
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Tab. č. 4: Přehled stanic a metod měření kvality ovzduší registrovaných v IIS – ISKO

Klimatické podmínky
V ČR se vyskytují tři klimatické oblasti: teplá, mírně teplá a chladná. Posuzovaná lokalita spadá podle
E. Quitta do oblasti mírně teplé s označením MT 9. Tato oblast je charakteristická dlouhým létem,
teplým, suchým až mírně suchým, přechodným krátkým obdobím, mírným až mírně teplým jarem
a mírně teplým podzimem. Zima je zde krátká, mírná, suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.
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Tab. č. 5: Klimatická ukazatele dotčené lokality
Klimatické ukazatele oblasti MT 9 (Rychnov nad Kněžnou)
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více
Počet mrazivých dnů
Počet letních dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet zamračených dnů v roce
Počet jasných dnů v roce

Obr. 2(C): Posuzovaná klimatická oblast

Prům. hodnoty za rok
40 – 50 dnů
140 – 160 dnů
110 – 130 dnů
30 – 40 dnů
-3 až -4°C
17 -18°C
6-7°C
7-8°C
110-120 dnů
400-450 mm
250-300 mm
60-80 dnů
120 -150 dnů
40-50 dnů

Legenda:

Rychnov nad Kněžnou

Teplá oblast
T2
oranžová
T4
červená
Mírně teplá oblast
MT2
khaki
MT3
tmavě zelená
MT4
olivová
MT5
zelená
MT7
světle zelená
MT9
světle žlutá
MT10
žlutá
MT11
okrová
Chladná oblast
CH4
šedá
CH6
modrá
CH7
světle modrá

Voda
V bezprostředním okolí posuzovaného záměru se nenachází žádná povrchová stojatá ani tekoucí voda.
Řekou místního významu, která je nejbližším tokem k posuzovanému záměru je řeka Kněžná. Pramení
v podhůří Orlických hor. Teče převážně k jihozápadu a vlévá se jako levostranný přítok do Bělé na
ř. km 1,3. Plocha povodí je 95 km2, délka sjížděného úseku je 9 km (doporučují se používat kryté
lodě). Kněžná - začíná vydatným pramenem v lesích mezi Pádolím a Šajtavou. Území CHKO opouští
na Polance u Uhřínova p.D. ještě jako nevelký horský potok, aby po několika desítkách kilometrů
přijala vody Bělé a vlila se u Častolovic do Divoké Orlice.
Posuzovaná oblast nespadá do zátopové oblasti.
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Staré zátěže

Areál společnosti FAB,s.r.o. v Rychnově nad Kněžnou v současné době provádí sanaci podzemních
vod znečištěných chlorovanými uhlovodíky, zřejmě z dřívější činnosti podniku. Sanace je prováděna
sanačním čerpáním znečištěné podzemní vody z vystrojených vrtů uvnitř areálu podniku, jejím
čištěním absorpcí škodlivin na aktivním uhlí a následným vypouštěním do kanalizace.

Půda
Struktura povrchu v rámci Okresu
Posuzovaný záměr i blízké okolí se nachází v oblasti hnědých půd se surovými půdami a půdní
zrnitostí převážně písčitohlinitou.
Půdotvorné substráty obsahují zvětraliny hornin staršího mezozoika (flyšová oblast): pískovce
a zvětraliny hornin mladšího mezozoika (česká křídová pánev): pískovce, “opuky“, slínovce.
Okres má celkovou plochu 997,77 km², z toho tvoří 54,34 % zemědělských pozemků, které z 62,01 %
tvoří orná půda (33,70 % rozlohy okresu) a 45,66 % ostatní pozemky, z toho 81,82 % lesy (31,36 %
rozlohy okresu).
Půdní zrnitost oblasti, udává
(v % plochy). Informace jsou čerpány ze Situační výhledové zprávy Ministerstva zemědělství ČR z r.
Okres
Rychnov n. K.

Skupiny (%)
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

celkem

0,00

0,95

16,79

11,83

22,05

21,96

3,81

19,72

0,03

2,85

100,00

1999.

Tab. č. 6: Půdní zrnitost posuzované oblasti
Okres
Rychnov n. K.

Skupiny (%)
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

celkem

0,00

0,95

16,79

11,83

22,05

21,96

3,81

19,72

0,03

2,85

100,00

Legenda:
I.
Nejúrodnější orné půdy
II.
Vysoce úrodné orné půdy
III.
Výrazně nadprůměrně úrodné orné půdy
IV.
Nadprůměrně úrodné orné půdy
V.
Průměrně úrodné orné půdy a nadprůměrně produkční travní porosty
VI.
Podprůměrně úrodné orné půdy a průměrně produkční travní porosty
VII. Slabě úrodné orné půdy a průměrně produkční travní porosty
VIII. Podprůměrně produkční travní porosty
IX.
Slabě produkční travní porosty
X.
Pro agroekosystémy nevhodné plochy
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Geofaktory životního prostředí
V roce 2004 spadlo v oblasti kraje průměrně 688 mm srážek, což je 90,4 % dlouhodobého srážkového
normálu. V okrese Rychnov nad Kněžnou spadlo 777,9 mm, což je 91 % dlouhodobého průměru.
Celkově lze hodnotit okres jako dlouhodobě normální. Nejvyšší denní srážkové úhrny byly
zaznamenány v okrese Rychnov nad Kněžnou na stanici Luisino údolí, a to 55,0 mm.
Povrchové vody
Nejbližším objektem sledování jakosti povrchových vod je lokalita Čestice viz Tab. č. 7.
Tab. č. 7: Základní údaje lokality Čestice
Databankové číslo
Lokalita
Souřadnice
Kraj
Okres
Tok
Říční km
Hydrologické pořadí
Hydrologické povodí

1024
Čestice
16-08-54 v.d. 50-07-20 s.š.
Královéhradecký kraj
Rychnov nad Kněžnou
Divoká Orlice
42.19
1-02-01-084
1-02-01 Divoká Orlice

V blízkosti posuzovaného záměru se nenachází stojatá voda (rybník, jezero). Osou užší oblasti (města)
je řeka Kněžná, která protéká městem přibližně 500 m jižním směrem od posuzovaného záměru. Řeka
se vlévá přibližně 7 km za Rychnovem n. K. u obce Častolovice do řeky Bělé a následně asi 1 km za
obcí Častolovice do Divoké Orlice (č. hydrologického pořadí 1-02-01), která po soutoku s Tichou
Orlicí ústí jako Orlice (č. hydrologického pořadí 1-02-03) do řeky Labe (č. hydrologického pořadí
1-03-01).
Řeka Kněžná náleží do Východočeského pstruhového revíru 453 027 - Kněžná 1, který zahrnuje řeku
Kněžnou od vtoku do Bělé v Synkově až k pramenům. Dále pak Liberský potok od vtoku do řeky
Kněžné až po nápust horního rybníku Liberk a Javornický potok od soutoku s řekou Kněžnou po
těleso hráze Ivanského jezera.
Podzemní vody
Posuzovaná lokalita náleží CHOPAV Východočeská křída (viz Tab. č. 8). V celé oblasti
Východočeské křídy se vytvářejí zásoby kvalitních podzemních vod v cenomanských a turonských
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sedimentech, zvrásněných do systému zlomových vrás a tektonických příkopů. Hodnoty odtoku
podzemní vody jsou zde zvýšené (3-5 l/s.km2).
Tab. č. 8: Chráněné oblasti přirozené akumulace vod v Královéhradeckém kraji
Název chráněné oblasti
přirozené akumulace vod
Východočeská křída
Krkonoše
Orlické hory
Polická pánev
Severočeská křída
Žamberk-Králíky

Plocha
(km2)
1 245,8
270,2
225,6
218,2
73,8
24,3

Podíl na ploše kraje
(%)
26,2
5,7
4,7
4,6
1,6
0,5

Posuzovaná lokalita se nachází v hydrogeologickém rajónu 422 Podorlická křída. Nejbližší sledovaný
hloubkový vrt se nachází v nadmořské výšce 489.4 m v lokalitě Vamberk viz Tab. č. 9. V nejbližší
mělkém vrtu Velká Ledská viz Tab. č. 10. Ve zmíněných lokalitách se provádějí odběry pravidelně
2x ročně.
Tab. č. 9: Hloubkový vrt Vamberk
Databankové číslo
Lokalita
Kraj
Okres
Hydrogeologický rajón
Hydrologické povodí
Stratigrafie kolektoru

VP7203
Vamberk
Královéhradecký kraj
Rychnov nad Kněžnou
422 Podorlická křída
1-02-01 Divoká Orlice
Cenoman

Tab. č. 10: Mělký vrt Velká Ledská
Databankové číslo
Lokalita
Kraj
Okres
Hydrogeologický rajón
Hydrologické povodí

PP0053
Velká Ledská
Královéhradecký kraj
Rychnov nad Kněžnou
422 Podorlická křída
1-02-01 Divoká Orlice

Chráněná území
Posuzovaná lokalita, ani její přilehlé blízké okolí nespadají do žádného chráněného území.
V širším okolí se vzhledem k posuzovanému záměru nachází několik chráněných území. Nejblíže se
nachází Přírodní park LES Včelný, který je vzdálený 1 km vzdušnou čarou severovýchodním směrem.
CHKO Orlické hory jsou vzdáleny přibližně 7 km vzdušnou čarou východním směrem a PP Orlice se
nachází přibližně 10 km jihovýchodním směrem. Tyto významné chráněné oblasti jsou popsány níže.
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Přírodní park Les Včelný byl vyhlášen r. 1996 a spadá do k.ú. Rychnov nad Kněžnou. Nadmořská
výška se pohybuje v rozmezí 320-450 m n. m. Celková výměra je 235,78 ha. Celý rozsáhlý lesní
komplex leží v povodí Javornického potoka v bezprostřední blízkosti města Rychnova nad Kněžnou.
V severovýchodní části parku je na Javornickém potoku vybudován rybník – Ivanské jezero. Svahy
a náhorní roviny jsou kryty lesními porosty, kde převládají jehličnaté stromy - případně smíšený
porost. Původními porosty byly v minulosti dubohabrové háje. Bylo zde nalezeno kolem 400 druhů
rostlin. Vzhledem k charakteru biotopů převažují v parku lesní druhy obratlovců. Na mokřinách
a v okolí rybníka se vyskytuje několik druhů obojživelníků a v porostech hnízdí lesní druhy ptáků.
Orlické hory se nachází v příhraniční horské části okresů Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí
a Náchod. Orlické hory jejíchž částí je i Chráněná krajinná oblast, která byla vyhlášena 28. prosince
1969 s cílem chránit a uchovat harmonicky vyváženou krajinu Orlických hor. Mají pozoruhodně
zachovalý krajinný celek tvořený hřebenem Orlických hor, svahy před a za hlavním hřebenem
a částečně malebným podhůřím. Nejvyšším vrcholem je Velká Deštná se svými 1115 m, průměrná
nadmořská výška je 789 m. Hřeben a návětrné jihozápadní svahy jsou odlesněné v důsledku působení
dálkových imisí. Orlickohorskou brázdou protéká řeka Divoká Orlice, tvořící od Trčkova až po
Zemskou bránu státní hranici dlouhou 29 km. Po počátečním poměrně klidném toku proráží bouřlivě
horský hřeben a proniká do vnitrozemí v oblasti nazvaném Zemská brána. Vytváří zde hlubokou
soutěsku, s obnaženými rulovými skalisky, vysokými až 40 metrů. Jedinečná přírodní scenérie je
vyhlášena přírodní rezervací. Hluboká a strmá údolí jsou typická i pro další toky Orlických hor.
Zdobnice, Říčka, Bělá, Kněžna, Olešenka a Zlatý potok porušují příkrými údolními svahy zaoblené
denudační hřbety a dotvářejí tak charakteristický ráz krajiny. Prameniště těchto řek, ležící na svazích
hlavního hřebene, dnes představují ostrůvky nejzachovalejších přírodních biotopů, které sestupují
z hor do podhůří lesnatými údolími. V jejich závěrech se nachází celá řada pramenišť a podmáčených
horských luk. Srážkově je území nadprůměrné. Fragmenty původních porostů najdeme v národních
přírodních rezervacích Bukačka a Trčkov a v přírodních rezervacích Sedloňovský vrch, Pod
Vrchmezím a Černý důl. Jelení lázeň a U Kunštátské kaple jsou vrcholová rašeliniště se zajímavou
květenou a zvířenou. Osobitá krása této oblasti je dotvářena zachovalou lidovou architekturou.
Přírodní park Orlice byl vyhlášen v roce 1996 podle zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
k ochraně krajinářsky pozoruhodné říční nivy a její cenné přírody. Rozlohou 11 462 ha patří
k nejrozsáhlejším územím této kategorie u nás. Sleduje tok Divoké Orlice od hranice Chráněné
krajinné oblasti Orlické hory v Klášterci nad Orlicí, tok Tiché Orlice od Mladkova po soutok obou
Orlic a spojenou Orlici až do Hradce Králové v celkové délce asi 200 km.
Přírodní park leží v rozpětí od 227 m n.m. při ústí Orlic do Labe až po cca 500 m n.m. v údolí
Orlických hor. Na horních tocích jsou říční nivy obou zdrojnic poměrně úzké, někde jen několik
desítek metrů, na dolním toku, kde se krajinný ráz parku mění od podhorského k nížinnému, se niva
výrazně rozšiřuje. Řeka Orlice, zvaná též spojená Orlice, patří k nejvydatnějším východočeským
přítokům Labe – v ústí má průměrný průtok 21,3 m3.s-1, při tzv. stoleté vodě protéká 565 m3.s-1
a povodňové rozlivy mohou dosáhnout až 2 km šíře.
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V široké nivě na dolním toku se zachovaly říční meandry, slepá ramena a odstavené tůně s hojnou
vegetací a zvířenou, provázené břehovými porosty a rozptýlenou stromovou i keřovou zelení.
Hodnota přírodního parku je dána skutečností, že Orlice nebyla v minulosti vystavena tak drastickým
zásahům (regulacím, pozemkovým úpravám v okolí apod.) jako mnohé jiné naše řeky.
Jiná zvláště chráněná území
Evropsky významné lokality
Nejbližší evropsky významnou lokalitou je Orlice a Labe viz Tab. č. 11., která se nachází ve své
nejbližší části kolem řeky Divoká Orlice, vzdálené přibližně 5 km jihozápadním směrem. Jedná se
o velmi zachovalou a funkční nivu toku Orlice s přirozeným meandrujícím korytem, četnými slepými
rameny a charakteristickou lužní a nivní vegetací. Na celém území převládá rovinatý terén
s minimálním rozpětím nadmořských výšek (kolem 240 m).

Tab. č. 11: Evropsky významná lokalita Orlice a Labe
Název:
Kód lokality:
Kraj:
Status:
Rozloha:
Biogeografické
oblasti:
Kategorie
chráněného území:

Orlice a Labe
CZ0524049
Královéhradecký kraj, Pardubický kraj
Navrženo
2.683,18 ha
Kontinentální
Přírodní památka
Přírodní rezervace

Ptačí oblasti
Nejbližší ptačí oblastí soustavy Natura 2000 je ptačí oblast Orlické Záhoří viz
Tab. č. 12. Oblast se nachází přibližně 30 km severovýchodním směrem v Orlických horách.

Tab. č. 12: Ptačí oblast – Orlické záhoří
Název:
Kód lokality:
Kraj:
Rozloha:
Kategorie
chráněného území:

Orlické Záhoří
CZ0521015
Královéhradecký kraj
903,73 ha
Ptačí oblast

Fauna a flóra
Mezi místními vegetační poměry převažují květnaté bučiny. Trvalá zeleň v intravilánech města,
v přilehlých obcí, osad a samot je dosud zachována, je však třeba o ni i nadále pečovat. Tyto krajinné
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komponenty tvoří rámec sídlišť a mají i širší význam krajinotvorný a ekologický. Je proto nezbytná
pravidelná údržba – prořezávání, dosazování a ošetřování vegetace.
Vzrostlé stromy zvláště podél liniových prvků, doplňují charakter krajiny. Proto Návrh územního
plánu města doporučuje dosadbu stromořadí podél polních cest a komunikací. Měly by být využity
dřeviny volně rostoucí v okolní krajině, které jsou však zároveň odolné vůči zplodinám ze silniční
doprava zasolení – bříza bělokorá, duby červený, letní a zimní, jeřáb, lípa srdčitá, javor jasanolistý.
Z keřového doprovodu to pak může být např.: meruzalka alpinská a zlatá, kalina tušalaj apod.
Lokalita záměru je z části tvořena již využívanými plochami uvnitř areálu, z části dojde k záboru
zemědělsky obdělávané plochy. S ohledem na intenzivní zemědělskou výrobu na dotčených
pozemcích mimo areál podniku nelze předpokládat výskyt významných zástupců flory nebo fauny
hodných zvláštní ochrany.
Lesy
Les plní funkci půdoochrannou, protierozní, vodohospodářskou, klimatickou i rekreační. Z těchto
důvodů je les považován jako ekologicko nejstabilnější prvek krajiny a zachování biodiverzity lesních
porostů za jeden z hlavních cílů ochrany přírody. Podmínkou ochrany biodiverzity je zajištění
vhodného prostředí pro existenci všech organismů a jejich společenstev v krajině. Proto veškeré
pěstební zásahy by měly být realizovány tak, aby byla zachována druhová rozmanitost vycházející
z přirozené skladby lesních ekosystémů.
Lesní porosty s přírodě blízkou druhovou skladbou je třeba ponechávat v prodlouženém obmýtí
s využitím přirozené obnovy lesa. Vyloučit výsadbu introdukovaných dřevin - modřínu, douglasky,
dubu červeného. Nejsou povoleny holoseče a je třeba pracovat jen skupinovitě. Též udržovat porostní
okraje s podrostem keřů a vertikální zápoj starších porostů. Hospodářský způsob obnovy je vhodný
podrostní až výběrný. Mýtní těžbu provádět v zimním období. Probírky a prořezávky je třeba
intenzivní s ohledem na stabilitu porostu. Redukovat mírně nálet jasanu. Kultury pravidelně ošetřovat
a kultury dubu letního a zimního, jedle, buku chránit proti zvěři oplocením.
O celkovém zdravotním stavu lesních porostů v Královéhradeckém kraji v důsledku působení imisí,
vlivu klimatických a stanovištních podmínek a civilizačních faktorů, vyjádřeným stupněm poškození,
vypovídají výsledky družicových snímků. Ty ukazují na pomalé zlepšování zdravotního stavu lesních
porostů oproti minulým letům.
V těsné blízkosti posuzovaného záměru se nenachází porost lesnatého charakteru. Nejbližší les je Les
Včelný, který je vzdálený přibližně 1 km severovýchodním směrem.
V širším území (okres Rychnov nad Kněžnou) je relativní dostatek zelených ploch. Lesy zaujímají
18.7 %, louky 11,3 % a zahrady 4,3 % z celkové výměry.
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Územní systém ekologické stability a krajinný ráz
Pojmy:
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí
krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií – tj. podle rozmanitosti
potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě jejich prostorových vazeb
a nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridorů
a minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu krajiny a společenských limitů a záměrů určujících
současné a perspektivní možnosti kompletování uceleného systému (Míchal I., 1994).
Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je územní systém ekologické
stability krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje existenci
druhů nebo společenstev rostlin a živočichů.
Biokoridor je část krajiny, která spojuje biocentra a umožňuje organismům přechody mezi biocentry.
Interakční prvky jsou základní stavební částí ÚSES na lokální úrovni. Jsou to ekologicky významné
krajinné prvky a ekologicky významná liniová společenstva, vytvářející existenční podmínky
rostlinám a živočichům, významně ovlivňující funkce ekosystémů krajiny.
Významnými krajinnými prvky (dále jen VKP) vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, podle ustanovení § 3b jsou lesy, rašelinitě, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný
krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné
plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Registrované významné krajinné prvky, tj. ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné
části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability.
Biocentrum, biokoridor, interakční prvky
V přilehlém okolí se nevyskytují žádné biocentra, biokoridory ani interakční prvky.
Významnými krajinnými prvky
V těsném přilehlém okolí řešeného záměru se nenalézají žádné významné krajinné prvky (VKP), ani
památné stromy (PS).
V širším okolí se vyskytuje:
VKP Hřbitov Rychnově nad Kněžnou, k.ú. Rychnov nad Kněžnou, parcelní číslo pozemku 1443/1
PS Javor babyka, stáří 250 let, v k. ú. Rychnov na Kněžnou, parcelní číslo pozemku 1635 na
židovském hřbitově
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PS dub letní, stáří 500 let, k.ú. Lipovka, parcelní číslo pozemku 530, v bažantnici u dvora Karolín
PS Lípy srdčité (2 ks), stáří 100 let, k.ú. Rychnov nad Kněžnou, parcelní číslo pozemku 1635 na
židovském hřbitově
PS Stromořadí lip srdčitých (12 ks), stáří 100 – 150 let, k.ú. Rychnov nad Kněžnou, parcelní číslo
pozemku 1413/1, na městském hřbitově
PS Lípa malolistá, stáří 400 let, k.ú. Rychnov nad Kněžnou, parcelní číslo pozemku 68/1, v blízkosti
hospodářské usedlosti “Bezděkov“
PS (navržený k vyhlášení) Borovice vejmutovka, k.ú. Rychnov nad Kněžnou, parcelní číslo pozemku
728/1, v zahradě rodinného domu č.p. 525 na rohu ulice T.G. Masaryka a Smetanovy
Řešeným záměrem, jímž je stavba budovy pro strojírenskou výrobu, dojde k rozšiřující stávajícího
funkčního areálu společnosti FAB, s.r.o. Provedením záměru se rozšíří současná zastavěná plocha
společnosti jihovýchodním směrem. Stavba nového objektu má sloužit k potřebám investora za
účelem rozšíření výroby. Potřeba záměru vyplývá z rozšíření aktivit oznamovatele, které souvisí
s potřebou rozšířit současné prostory jeho činnosti. Realizace je pro investora místně výhodná zejména
pro polohu stavby v místě současného provozu.

Krajina, způsob jejího využívání
Popis krajiny
Podle geomorfologického členění se posuzovaná oblast řadí do následujících jednotek:
Dle vyšší geomorfologické jednotky
Provincie

Česká vysočina

Soustava (subprovincie)

Krkonošsko – jesenická soustava (IV)

Podsoustava (oblast)

Orlická podsoustava (IVB)

Celek

Krkonošské podhůří (IVB-3)

Dle geomorfologických celků nižších jednotek
Celek

Podorlická pahorkatina (IVB-3)

Podcelek

Žamberská pahorkatina (IVB-3B)

Okrsek

Letohradská pahorkatina (IVB-3B-c)

Podorlická pahorkatina Zaujímá poměrně rozsáhlé území protažené od severozápadu (mezi
Hronovem a Červeným Kostelcem) k jihovýchodu v délce 110 km a šířce 10-15 km. Tvoří předěl
mezi Orlickými horami, Zábřežskou vrchovinou a Českou tabulí. Geologicky velmi pestrá oblast
budovaná krystalickými horninami a prvohorními, druhohorními místy i třetihorními sedimenty.
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Dnešní tvář reliéfu Orlického podhůří podmínily především saxonské tektonické poruchy, opakující se
během třetihor na dříve založených varijských zlomech. Působením vnějších vlivů byly částečně
denudovány (odneseny) mladší křídové vrstvy a obnaženy horniny krystalinika. Původní geologické
poměry však dodnes připomínají tzv. epigenetická říční údolí, probíhající napříč geologickou
strukturou. Například Metuje u Nového Města se původně zařízla do málo odolných sedimentů a po
jejich odnosu se za současného výzdvihu této oblasti zahlubovala do fylitového pláště krystalinika,
takže vytvořila úzké skalnaté údolí (Peklo). Podorlická pahorkatina se dále dělí do tří podcelků
(Náchodská vrchovina, Žamberecká pahorkatina a Moravskotřebovská pahorkatina).
Žamberská pahorkatina je střední částí podorlické pahorkatiny se střední nadmořskou výškou
455,8 m a středním sklonem 4°43´. Rozkládá se na ploše 417 m2. Tato členitá pahorkatina se nachází
převážně v povodí Divoké a Tiché Orlice, na horninách série novoměstských fylitů a zábřežské série,
granodioritech, svrchnokřídových a permských sedimentech s lokalitami neogenních sedimentů. Jde
o silně rozčleněný erozně denudační reliéf, které je silně tektonicky porušený v oblasti křídových
antiklinál a synklinál a s výraznými strukturně podmíněnými tvary odkrytého jádra antiklinál. Je
charakteristický kuestami (s čely na SV – V) a s četnými zbytky neogenních říčních sedimentů.
Nejvyšším bodem pahorkatiny je Polův kopec 659 m n.m.
Letohradská pahorkatina

je členitá pahorkatina převážně v povodí Divoké Orlice, převážně na

slínovcích, spongilitech, pískovcích spodního a středního turonu, horninách série novoměstských
fylitů a zábřežské série. Vyskytují se lokální neogenní štěrky a písky. Rozčleněný erozně denudační
reliéf je středně zalesněný převážně smrkovými porosty s příměsí jedle.
Turistika
V blízkém Přírodním parku Les Včelný je vytvořeno několik udržovaných cyklistických a běžeckých
tratí o celkové délce převyšující 25 km viz Obr. 3(C).
Obr. 3(C): Běžecké a cyklistické tratě

Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství
V posuzované lokalitě se podle geologické mapy, znázorňující hlavní geologické jednotky vystupující
na povrch nachází mezozoikum.
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Hypotetický řez horninovým prostředím odhaluje v hloubce 3 km pod povrchem ruly a migmatity
brunovistulika.
Podle obecné klasifikace kvality životního prostředí se posuzovaná lokalita nachází v prostředí
vyhovujícím (II. třída). Tato klasifikace byla vypracována organizace TERPLAN na konci
osmdesátých let a je založena na hodnocení šesti faktorů hygienické vhodnosti a pěti faktorů
krajinářské a urbanistické vhodnosti.
Česká křídová tabule, do které patří dotčená oblast (viz Obr. 4(C)) vznikla zaplavením prakticky celé
severní části Českého masívu. Hlavní transgrese moře a s ní spojená sedimentace nastala až ve svrchní
křídě. Převládají zde subhorizontálně uložené sedimenty mořského původu. Petrograficky se jedná
o mocná souvrství převážně pískovců a jílovců až slínovců. V některých místech přecházejí slínovce
do opuk. Pískovce a opuky se intenzívně využívají (již od středověku) jako stavební kámen.
Cyklické střídání propustných pískovců a nepropustných pelitů vytváří ideální struktury pro
zadržování podzemní vody. Pískovce s průlinovou propustností tvoří kolektory, pelity a izolátory.
Tím, že Česká křídová tabule má tvar pánve s největší hloubkou uprostřed, dochází k proudění
podzemních vod od okrajů do středu pánve a vytvářejí se tím na mnoha místech podzemní vody
s napjatou hladinou (artéské studny).
Tektonicky jsou sedimenty České křídové tabule intenzívně porušeny řadou dílčích zlomů, které
všechny souvisejí s velkou zlomovou strukturou - labským lineamentem, který ve směru SZ-JV
prochází v podloží pánve.

Obr. 4(C): Česká křídová pánev

Královéhradecký kraj je v ČR důležitou surovinovou základnou sklářských a slévárenských písků,
které představuje nejvýznamnější české ložisko Střeleč. Ložisko Lánov pak reprezentuje více než
97 % produkce dolomitu v ČR. Velký význam mají také ložiska štěrkopísků v povodí Labe a Orlice.
V minulosti měla značný význam i těžba černého uhlí ve Vnitrosudetské pánvi.
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Mechanické narušení horninového prostředí
Mechanické narušení horninového prostředí ve sledované oblasti dosahuje II. stupně, což znamená, že
se může projevit zrychlená eroze a občasné zazemění vodních nádrží. Přítomny jsou starší svážné
terény, kde by se mohly případné sesuvy reaktivovat. Mohou se objevit krasové a pseudokrasové jevy
s občasným poklesem povrchu.
Chemické narušení horninového prostředí
Chemické narušení horninového prostředí ve sledované oblasti dosahuje II. stupně. V oblasti se
vyskytují lokálně mírně znečištěné půdy a podzemní vody. V oblasti není nebezpečí rozsáhlejší
kontaminace. Oblast je typická řidším osídlením, malým průmyslem s intenzivnějším zemědělstvím.

Architektonické a jiné historické památky
Historické památky města
Dominantou Rychnova nad Kněžnou je barokní kolowratský zámek, v objektu je Orlická galerie s díly
umělců působících ve zdejším kraji: A. Slavíčka, V. Sedláčka a dalších. Ve zvonici děkanského
kostela se nachází třetí největší zvon v Čechách, Kryštof. Město je rodištěm spisovatele Karla Poláčka.
S nedalekým městem Vamberk je spjata světoznámá tradice výroby paličkované krajky.
Zámecký park v Rychnově nad Kněžnou je zařazen mezi státem evidované kulturní památky. Ve
státním seznamu je evidován pod č. 2185/7. Tento přírodně krajinářský park o rozloze 4,72 ha přiléhá
k baroknímu zámku. Sadovnická úprava není významná, vyskytují se zde však vzácné dřeviny
významného vzrůstu – katalpa trubačovitá, převislí kultivar smrku ztepilého, dub velkokvětý, lípa
americká. Dále zde rostou – převislý kultivar habru obecného, sloupovitý kultivar dubu letního, dub
velkoplodý aj.
Kaple Proměnění Páně Krista je původně dřevěná kaple z roku 1557, výrazně utrakvistického
a poměrně vzácného zasvěcení, zbořena roku 1864. Nynější kaple postavena v novobyzantském slohu
v letech 1865 – 1868 podle plánů Aloise Turka, na půdorysu řeckého kříže s půlkruhovou apsidou.
Stavba je zevně i zevnitř bohatě zdobena, obrazy jsou od J. Hellicha, sochy od F. Heidelberga podle
modelů A. Poppa z roku 1866.
Zvon Kryštof se nachází ve zvonici východně od kostela Nejsvětější Trojice, která je renesanční,
čtyřboká, z roku 1604. Ve zvonici je zavěšen zvon Kryštof. Ten byl ulitý v roce 1602, jeho váha je
140 centů = 78,4q a průměr 2,054 m. Zhotovil jej Jan Benešovský z Moravské Třebové. Je v pořadí
třetím největším zvonem v Čechách, je skvěle vyzdoben reliéfy s figurálními motivy a jeho hlas je
nezapomenutelný. Na zvonici je umístěna pamětní deska Jiřímu Rychnovskému, který byl varhanním
mistrem a skladatelem doby renesanční. Žil v letech 1540 - 1616. Pamětní deska je dílem Zdeňka
Kolářského.
Významnou a nedílnou součástí krajiny jsou i drobné architektonické prvky krajinu obohacuící –
dominanty, křížky apod., které je nutno ochraňovat před poškozením či znehodnocením a nadále o ně
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pečovat (např. křížek pod lípou na kopci Dubinka). Tyto drobné stavební prvky jsou nepostradatelnou
součástí české krajiny.

Obyvatelstvo
V oblasti kraje je celková hustota zalidnění 79 ob./km². Z toho 58,18 % obyvatel žije ve městech.
V posledních letech docházelo k pozvolnému úbytku obyvatel města, ovšem v roce 2005 se situace
otočila viz Tab. č. 13. Údaje z roku 2006 udávají dokonce strmý nárůst obyvatel na počet 11 823
(28. 8. 2006).
Tab.č.13: Počet obyvatel města Rychnov nad Kněžnou
Rok
Počet obyvatel

2001
11 831

2002
11 790

2003
11 695

2004
11 640

2005
11 672

Hmotný majetek
Záměr bude realizován na stávajících pozemcích společnosti FAB, s.r.o. ve východním okraji města
Rychnov nad Kněžnou. V okolí realizovaného záměru se nevyskytuje hmotný majetek vyžadující
zvláštní ohledy.
Hluková situace
Hluková situace se realizací záměru nezmění.

C.3 Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném
území z hlediska jeho únosného zatížení
Krajina v okolí Rychnova nad Kněžnou má znaky extenzivní zemědělské krajiny. Orná půda je často
rámována a prostoupena lesními celky, či jsou zde pruhy dřevin břehového a remízového typu.
Osídlení má mimo městské aglomerace charakter sídlišť vesnického typu, často liniově uspořádaných.
Místně jsou i samoty. Krajina není významně plošně zasažena průmyslovou činností, těžbou nerostů,
dopravou a ani přílišným tlakem rekreace. Úpravy vodotečí se soustředily převážně na nutnou
protipovodňovou ochranu sídlišť. Území leží v blízkosti CHKO Orlické hory.
Záměr je situován do území, které dle územního plánu odpovídá posuzované aktivitě. Kvalita
životního prostředí na lokální úrovni odpovídá funkčnímu využití území. Výroba v tomto území
odpovídá jeho charakteru. Znamená to, že se nejedná o území přírodovědně cenné, respektive
krajinářsky zajímavé. Lokalita není místem soustředěné obytné zástavby. Předložený záměr by svými
dopady do jednotlivých složek životního prostředí neměl výrazněji ovlivnit stávající parametry
životního prostředí.
Životní prostředí a jeho jednotlivé složky v dotčeném území jsou schopné bez významného omezení
akceptovat realizaci záměru v navrženém rozsahu. Stávající kvalita plně odpovídá průmyslové zóně.
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Zpracovateli oznámení nejsou známy na základě dostupných informací žádné skutečnosti, které by
omezovaly realizaci záměru z hlediska potřeb zvýšené ochrany životního prostředí. Z hlediska imisní
zátěže ovzduší je, vzhledem k zanedbatelným příspěvkům záměru emisemi škodlivin, území schopné
záměr akceptovat bez sledovatelných změn kvality ovzduší.
Travní společenstva a rostlinné prvky působí v krajině jako stabilizační prvek (funkce protierozní,
hydrologická, stabilizační, estetická). Proto je nutné brát na porosty zřetel a zachovat je nebo
obnovovat – zvláště pak na svažitých pozemcích i po provedení záměru.

ČÁST D
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D. I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo
a životní
prostředí
a
hodnocení
jejich
velikosti a
významnosti
D. I.1 Fáze výstavby

Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky
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Vliv emisí
Nepředpokládá se významné zhoršení imisní situace v zájmovém území vzhledem k relativně nízkým
hodnotám celkových emisí škodlivin, popřípadě jejich hmotnostních toků. Záměr se neprojeví
sledovatelným zvýšením zdravotních rizik. Fáze skutečné realizace je relativně krátká.

Vliv hluku
Při výstavbě dojde po dobu výstavby k zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku
budou stavební práce a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. S ohledem na relativně krátkou dobu
výstavby lze však považovat zvýšení hlukové zátěže za akceptovatelné a subjektivně
nezaznamenatelné.
Emise hluku z výstavby budou současně eliminovány vhodnými opatřeními např. zaplachtováním
stavby.

Narušení bezpečnosti silničního provozu
Stavbou nedojde k narušení bezpečnosti silničního provozu.

Vliv vibrací
Stavba nebude významným zdrojem vibrací. Záměr se neprojeví sledovatelným zvýšením zdravotních
rizik.

Pracovní prostředí
Pracovní prostředí ve fázi výstavby bude charakterem stavby ovlivněno.
Zátěž pracovního prostředí musí dodržet limitní hodnoty dané zvláštními právními předpisy. Současně
musí proběhnout kategorizace prací s následnými ochrannými opatřeními.

Péče o bezpečnost práce
Všechny stavební a pomocné práce musí být prováděny dle vyhlášky č. 324. – vyhláška Českého
úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, dále zákon č. 258/2000 Sb. – zákon o ochraně
veřejného zdraví. Dále bude dodrženy všechny technologické postupy provádění dle doporučení
dodavatelů jednotlivých materiálů a stavebních prvků.
Z hlediska požární bezpečnosti je objekt posouzen dle vyhlášky 246/2001Sb., ČSN 73 0802, ČSN 73
0834, ČSN 73 0843 a norem souvisejících.
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Sociálně ekonomické vlivy

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby není možné kvantifikovat.
Při respektování zadaných technických parametrů stavby, jež byly předloženy zpracovateli Oznámení,
lze stavbu hodnoceného záměru považovat za akceptovatelnou a lze prohlásit, že nedojde k obecnému
narušení faktorů pohody a nedojde k zvýšení zdravotních rizik ve fázi výstavby.

Faktor pohody by neměl být narušen.

Vlivy na ovzduší a klima
Nepředpokládá se významný vliv na klima.
Ovzduší nebude významně ovlivněno emisemi škodlivin.
Hodnocení zdravotních rizik
Z přehledu i ze získaných údajů je zřejmé, že při stavební činnosti bude nakládáno s látkami, které
nejsou rizikové pro zdraví i životní prostředí. Jejich únik do pracovního prostředí nebo životního
prostředí je současně nepravděpodobný s ohledem na realizovaná preventivní opatření. Z těchto
důvodů je potenciální rizikovost eliminována. Důležité však bude podrobné rozpracování havarijních
plánů pro případ úniku látek do pracovního nebo životního prostředí včetně komunikačních cest.

Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Stavba neovlivní s ohledem na předpokládané emise hluku stávající imisní zátěž hlukem tak, aby byly
překračovány limitní hodnoty imisní zátěže hlukem.
Emise hluku z výstavby budou současně eliminovány vhodnými opatřeními např. zaplachtováním
stavby.

Vlivy na povrchové a podzemní vody
Výstavbou stavby nebudou zasaženy negativně povrchové ani podzemní vody.

Havarijní stavy – požár, únik závadných látek
Havarijní stavy jsou potenciálně nejrizikovější skutečností s ohledem na používané materiály, a to ve
fázi výstavby.
Vzhledem k charakteru záměru jsou možné následující havarijní stavy:
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Požár.
Únik závadných látek.
Omezení vzniku havárie a havarijních stavů bude eliminováno realizovanými preventivními
opatřeními (umístění závadných látek, maximální skladované množství apod.).

Ochrana před únikem závadných látek

Závadné látky obsažené ve strojích budou proti havarijnímu úniku chráněny záchytnými nádobami a
závadné látky v obalech budou umístěny v záchytných vanách.

Vlivy na půdu
Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění půd. Stavbou nedojde k záboru půdy v ZPF.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění horninového prostředí ani přírodních zdrojů.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění flory, fauny ani ekosystémů.

Vlivy na krajinu
Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění krajiny.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění hmotného majetku nebo kulturních památek.
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D.I.2 Fáze provozu

Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Vliv emisí
Ve fázi provozu dojde k nárůstu emisí škodlivin do ovzduší vlivem navýšení spotřeb chemických látek
a změně jejich struktury. Přehled emisí a hmotnostních toků je uveden v následující tabulce.

Tabulka č. 6: Emise zdroje
Sledovaný
parametr
TZL
Ni
Cr
HCl
Zn
Cu
CN

Hmotn. tok před Hmotn. tok po
realizací (g/hod) realizaci (g/hod)
62,440
0,047
0,059
212,211
1,474
0,011
1,068

62,440
0,094
0,118
424,422
0,000
0,022
2,136

Roční emise před realizací
(t/rok)
0,360
0,000
0,000
1,222
0,008
0,00006
0,006

Roční emise – po
realizaci (t/rok))
0,360
0,0005
0,0007
2,445
0,000
0,0001
0,012
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S ohledem na velice nízké celkové roční emise a zejména na nízké hmotnostní toky lze považovat vliv
záměru na změnu imisní situace za zanedbatelnou. Navýšení emisí CN bude vzhledem k realizaci nové
pračky odpadních plynů od van s kyanidy ve skutečnosti nižší, než je uvedeno v tabulce. Emise HCl
budou částečně kompenzovány úplným odstraněním používané HNO3. Realizace záměru by se neměla
negativně projevit na stávající imisní situaci lokality.

Liniové zdroje

Nepředpokládá se nárůst dopravní zátěže.

S ohledem na nízké hodnoty emisí škodlivin do ovzduší se nepředpokládá zhoršení imisní situace
v zájmovém území. Záměr se neprojeví sledovatelným zvýšením zdravotních rizik.

Vliv hluku
Emise hluku ve fázi provozu nejsou řešeny samostatnou akustickou studií.
Realizace záměru se neprojeví sledovatelnou změnou hlukové zátěže lokality.

Narušení bezpečnosti silničního provozu
Stavbou nedojde k narušení bezpečnosti silničního provozu.

Vliv vibrací
Provoz záměru nebude významným zdrojem vibrací. Záměr se neprojeví sledovatelným zvýšením
zdravotních rizik.

Pracovní prostředí
Pracovní prostředí ve fázi provozu se oproti stávajícímu stavu nezmění. Emise škodlivých látek
z provozu v tomto případě nejsou určující.

Rizikové faktory dle NV č. 178/2001 Sb. ve znění NV č. 523/2002 Sb.
Rizikové faktory musí být zhodnoceny před uvedením záměru do trvalého provozu v rámci
kategorizace rizikových prací.
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Sociálně ekonomické vlivy

Realizací stavby nedojde k významnému ovlivnění zaměstnanosti.

Havarijní stavy – požár, únik závadných látek
Havarijní stavy jsou rizikovou skutečností s ohledem na používané suroviny a vznikající produkty (viz
část Materiály a suroviny).
Vzhledem k charakteru výroby jsou možné následující havarijní stavy:
Požár.
Únik závadných látek.
Překročení limitních hodnot škodlivin v odpadních vodách
Omezení vzniku havárie a havarijních stavů je eliminováno realizovanými stavebními opatřeními
(izolace, záchytné vany, ..........) a dále schválením havarijního plánu, provozního řádu a požárního
řádu a provozováním kontrolního systému podle vyhlášky č. 450/05 Sb.
Havárie vzniklé překročením limitních hodnot škodlivin v odpadních vodách jsou eliminovány
průběžnou provozní kontrolou kvality odpadních vod.

Ochrana před únikem závadných látek

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že objekt po realizaci záměru je dostatečně zabezpečen pro
skladování a nakládání s látkami závadnými vodám a zabezpečuje dostatečné zajištění
shromažďovaných odpadů a skladovaných látek závadných vodám před jejich nežádoucím únikem do
okolního prostředí. Objekt je pro stávající technologii kolaudován a schválen k provozu. Realizací
záměru nedojde ke změně technologie, která by se projevila potřebou zvýšených nároků na
zabezpečení objektu.
Aplikována budou opatření předepsaná zákonem o vodách, zejména § 39 a dalšími a vyhláškou
č. 450/05 Sb. zvláště s ohledem na povinnost zpracování havarijního plánu a provozování kontrolního
systému. Zpracovaný (aktualizovaný) havarijní plán bude předložen ke schválení v rámci změny
integrovaného povolení.

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby není možné kvantifikovat. S ohledem na výše uvedené
parametry záměru, lze očekávat, že obyvatelstvo nebude vlivy stavby zasaženo.
Při respektování zadaných technických parametrů stavby, jež byly předloženy zpracovateli oznámení,
lze provoz hodnoceného záměru považovat za akceptovatelný a lze prohlásit, že nedojde k narušení
faktorů pohody a nedojde k zvýšení zdravotních rizik ve fázi provozu.
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Faktor pohody by neměl být narušen.

Vlivy na ovzduší a klima
Nepředpokládá se významný vliv na klima.
Ovzduší nebude významně ovlivněno emisemi škodlivin.
Hodnocení zdravotních rizik
Záměr nebude emitovat do okolního prostředí škodliviny ani hluk ve významném množství. Budou
dodrženy platné limity hlukové zátěže.

Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Rekonstrukcí stavby nedojde k překročení limitních hodnot imisní zátěže hlukem v posuzované
lokalitě.

Vlivy na povrchové a podzemní vody
Provozem stavby nebudou zasaženy negativně povrchové ani podzemní vody.

Vlivy na půdu
Provozem nedojde k negativnímu ovlivnění půd.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Provozem nedojde k negativnímu ovlivnění horninového prostředí ani přírodních zdrojů.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Provozem nedojde k negativnímu ovlivnění flory, fauny ani ekosystémů.

Vlivy na krajinu
Provozem nedojde k negativnímu ovlivnění krajiny.
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Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Provozem nedojde k negativnímu ovlivnění hmotného majetku nebo kulturních památek.

II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z
hlediska
jejich velikosti
a významnosti
a možnosti
přeshraničních vlivů
Stavba nebude mít na základě kritického zhodnocení dostupných informací významný negativní vliv
na životní prostředí a jeho jednotlivé složky ve fázi výstavby ani ve fázi provozu.
Vliv znečišťujících látek vznikajících při rekonstrukci a provozem objektu na kvalitu ovzduší nebude
mít s ohledem na minimální emise škodlivin sledovatelný negativní vliv.
Závěrem lze hodnotit vliv emisí na imisní zátěž zájmového území jako zanedbatelnou bez
významného vlivu na obyvatelstvo a životní prostředí.
Realizací záměru nedojde k významnému zhoršení imisní zátěže hlukem. Budou dodrženy limitní
hodnoty dle zvláštních předpisů.
V jiných oblastech nedojde ke zhoršení hodného zřetele.

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech
POPIS RIZIK BEZPEČNOSTI PROVOZU
Tato rizika obecně představují:
havarijní únik nebezpečných látek ve fázi výstavby i provozu, požár, exploze,
možnost vzniku havárií vozidel ve fázi výstavby i provozu,
dopravní nehody,
pracovní úrazy,
kriminální činnost,
teroristický útok.

DOPADY NA OKOLÍ
V rámci hodnoceného záměru jsou navržena konkrétní opatření, která toto riziko eliminují. Umístění
zařízení s obsahem látek závadných vodám a obalů s látkami závadnými vodám ve stávajících
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prostorách a objektech, které jsou k tomuto účelu určeny, spolu se záchytnými jímkami zabezpečují
záchyt škodlivin v případě jejich nekontrolovaného úniku.
dopravní nehody
eliminace tohoto rizika bude provedena školením řidičů, udržování vozidel a pracovních strojů
v bezvadném technickém stavu. Náhodně bude zajištěna dechová zkouška pracovníků, včetně
řidičů. Taktéž bude stanovena vhodná trasa dopravy materiálů.
pracovní úrazy
eliminaci je nutné provést udržováním bezvadného stavu technických prostředků, veškerá
vedení a rozvody budou provedeny odbornou firmou, pracovníci budou vybaveni ochrannými
pracovními prostředky.
kriminální činnost
objekt bude střežen.

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Stavba je projektována s ohledem na požární rizika vyplývající z charakteru stavby. Nutnou
podmínkou bezpečnosti provozu je dodržování:
provozních řádů,
požárních řádů,
havarijních plánů,
seznamování pracovníků s těmito předpisy,
pravidelné revize, kontroly a údržba zařízení.

NÁSTIN PROGRAMU MONITOROVÁNÍ A PLÁNŮ POSTPROJEKTOVÉ ANALÝZY
Pro fázi provozu nejsou navrhována dodatečná měření parametrů životního a pracovního prostředí.
Průběžně je sledována kvalita odpadních vod provozními rozbory. Emisní koncentrace škodlivin jsou
monitorovány dle schváleného integrovaného povolení.
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V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování dokumentace byly použity tyto podklady:
literatura,
terénní průzkumy, včetně obhlídek,
osobní jednání,
zákon č. 100/01 Sb. v aktuálním znění,

Seznam použité literatury a podkladů

[1] Platná legislativa ČR.
[2] MEDIS ALARM, software.
[3] EMPLA, s.r.o. Protokol o zkoušce č. E 221/2008. 04/08. Hradec Králové.

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování dokumentace
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě současného
stupně poznání

a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, nýbrž jen shrnutím

předpokladů a úsudků. Z tohoto důvodu je proto nutné je i posuzovat.
Pro hodnocení emisí škodlivin do ovzduší nebyla prováděna měření relevantního záměru. Veškeré
emise jsou vypočítány na základě zkušeností zpracovatele oznámení a s ohledem na charakter látek, s
nimiž bude nakládáno a za použití bilančních výpočtů podložených měřením emisních koncentrací
stávajícího provozu.
Hodnocení kvality odpadních vod není možné bez provozních zkoušek provést s dostatečnou
pravděpodobností. Je však zřejmé, že provozovatel bude muset dodržovat platné limity dohodnuté
s provozovatelem kanalizace a schválené integrovaným povolením. Z tohoto pohledu je možné tedy
kvalitu odpadních vod vymezit. Obdobně nelze stanovit před vlastním zkušebním provozem kvalitu
odpadů vznikajících v nové lince. I zde bude nutné provést rozbory odpadů až po realizaci záměru a
podle výsledků rozborů stanovit optimální způsob nakládání s nimi.
Nedostatky ve znalostech však jsou takového charakteru, že nemají významný vliv na vypovídací
schopnost závěrů posuzování vlivů na životní prostředí a hodnocení zdravotních rizik
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ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Nebyly předloženy varianty záměru.
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ČÁST F
ZÁVĚR
Na základě kritického zhodnocení dostupných informací lze konstatovat, že realizace záměru je možná
v zamýšlené lokalitě. Jejím provozem nedojde ke sledovatelnému zhoršení kvality jednotlivých složek
životního prostředí. Emise škodlivin do neovlivní sledovatelným způsobem kvalitu ovzduší v zájmové
oblasti. V jiných parametrech se provoz záměru složek životního prostředí nedotkne. Hluková zátěž se
oproti stávajícímu stavu nezmění.
Přestože jsou provedena veškerá možná opatření pro eliminaci havárií, potenciálně nejrizikovějším
aspektem provozu záměru mohou být havarijní stavy, zejména s ohledem na závadnost látek, s nimiž
bude nakládáno. V této souvislosti doporučuje zpracovatel Oznámení věnovat významnou pozornost
zpracování havarijních plánů.
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ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ
CHARAKTERU

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Záměrem společnosti je změna technologie stávajícího provozu povrchových úprav – galvanovny. Ta
v současné době obsahuje dvě linky. Linku č. 1 na poměďování, chromování a niklování a linku č. 2
na zinkování. Záměr investora je změna technologie linky č. 2 na proces poměďování, niklování.a
chromování .
V současné době se v galvanovně pracuje na nepřetržitý provoz včetně víkendů. V galvanovně jsou
dvě pokovovací linky niklovací a zinkovací. Pod vanami jsou záchytné jímky a odpadní vody jak
z těchto jímek tak i od jednotlivých van jsou svedeny do neutralizační stanice. Vany, ve kterých jsou
nebezpečné chemické látky, jsou odsávány a odsávaný vzduch jde přes zařízení k čištění odpadních
plynů - pračky vzduchu. V obou linkách se pokovuje závěsovým a hromadným způsobem mosaz,
železo a zinkoslitina.
V niklovací lince je kyanidové mědění, lesklé niklování, matné niklování a chromování
v šestimocném chromu. V zinkovací lince je moření v HCl, zinkování a chromátování s obsahem
třímocného chromu.
S přestavbou zinkovací linky bude z části zrušeno moření v HCl, zinkování a chromátování. V nové
lince bude kyanidové mědění, lesklé niklování, matné niklování a chromování ve třímocném chromu.
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Pokovovat se bude závěsovým a hromadným způsobem. Pod vanami budou záchytné jímky a odpadní
vody budou svedeny do neutralizační stanice. Vany, ve kterých budou nebezpečné chemické látky,
budou odsávány a odsávaný vzduch půjde přes pračky vzduchu.
Odsávací jednotka pro stávající niklovou linku zůstane stejná. Pro novou linku se použije odsávací
jednotka ze stávající zinkovací linky, která bude upravena pro větší výkon. Pro odsávání od
kyanidových lázní bude nová výkonnější odsávací jednotka s novou pračkou vzduchu.

Na základě kritického zhodnocení dostupných informací lze konstatovat, že realizace záměru je možná
v zamýšlené lokalitě. Jejím provozem nedojde ke sledovatelnému zhoršení kvality jednotlivých složek
životního prostředí. Emise škodlivin do neovlivní sledovatelným způsobem kvalitu ovzduší v zájmové
oblasti. V jiných parametrech se provoz záměru složek životního prostředí nedotkne. Hluková zátěž se
oproti stávajícímu stavu nezmění.
Přestože jsou provedena veškerá možná opatření pro eliminaci havárií, potenciálně nejrizikovějším
aspektem provozu záměru mohou být havarijní stavy, zejména s ohledem na závadnost látek, s nimiž
bude nakládáno. V této souvislosti doporučuje zpracovatel Oznámení věnovat významnou pozornost
zpracování havarijních plánů.

ČÁST H
PŘÍLOHY
Kopie osvědčení zpracovatele Oznámení dle zákona č. 244/92 Sb.
Sdělení stavebního úřadu k souladu s územně plánovací dokumentací (samostatná příloha).
Vyjádření krajského úřadu k evropsky významným lokalitám (samostatná příloha).

Datum zpracování dokumentace: 22.8.2008

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se
podílely na zpracování dokumentace:
Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice, telefon: 466 536 610, držitel osvědčení odborné
způsobilosti dle zákona č. 244/92 Sb. č.j. 7270/856/OPVŽP/97 ze dne 24.9.1997
Ing. Josef Vraňan (fi Ing. Radek Píša) – část C.
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