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ÚVOD
Oznámení ke zjišťovacímu řízení dle § 6 zák.č. 100/2001 Sb. v platném znění je
zpracováno na základě zadání investora, kterým je firma PETER – GFK spol. s r.o., IČ
62026852, sídlem Nové Kocbeře 51, 544 64 Kocbeře a stanoviska KÚ Královéhradeckého
kraje č.j. 2041/ZP/2014 – Po, Ns ze dne 10.3.2014. Oznámení bylo v průběhu rozpracovanosti
konzultováno s investorem, dotčenými orgány státní správy a odbornými organizacemi.
Záměrem investora a náplní akce „Změna novostavby montážní haly 2 v areálu
PETER – GFK spol. s r.o., Lakovna II“ je vybudování nového pracoviště povrchových
úprav – lakovny, vybavené dvěma lakovacími boxy, společným sušícím boxem, příslušnou
vzduchotechnikou s ohřevem vzduchu a zařízením pro snižování emisí TZL a VOC pro ruční
nanášení nátěrových hmot na laminátové díly a skelety, vyráběné v areálu závodu.
Akce bude realizována ve stávajícím výrobním areálu PETER – GFK spol. s r.o., na
stavebních parcelách 321, 161 a pozemkových parcelách 1165, 1144, 1166 v k.ú. Kocbeře,
v nově budované montážní hale 2.
Stávající výroba „Kontaktní laminace a laminace metodou RTM“ byla v souladu s §
17 odst. 1 písm. d) zák.č. 86/2002 Sb. povolena do trvalého provozu rozhodnutím KÚ
Královéhradeckého kraje č.j. 8472/ŽP/2006-Nt-5 ze dne 19.4.2006.
Stávající lakovna – souhlasným sdělením KÚ Královéhradeckého kraje č.j.
8749/ŽP/2009-Nt-5 ze dne 22.6.2009 byl tento zdroj kategorizován jako velký zdroj
znečišťování ovzduší.
Provozovatel v souladu s § 41 zák.č. 201/2012 Sb. požádal o povolení provozu
stávajících zdrojů, řízení probíhá.
Místem realizace záměru je budovaná montážní hala 2. Montážní hala je čistě utilitární
jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech 25 x 40 m zastřešený sedlovou
střechou o výšce hřebene 6,1 m. Z konstrukčního hlediska se jedná ocelovou konstrukci
opláštěnou sendvičovými panely KINGSPAN (kovová konstrukce s výplní panelů z
minerálních vláken) bílé barvy.
V severozápadní části půdorysu budou montovány a kompletizovány výrobky
vyrobené v jiných provozech areálu. Po montáži bude v následujícím pracovním kroku
výrobek dobroušen a připraven k lakování. Lakování bude prováděno ve 2 lakovacích
kabinách, následně budou výrobky sušeny ve vysoušecí kabině. Nanášení laku je realizováno
ručně, větrání kabin je nucené. Po vysušení výrobky budou baleny a expedovány. Doprava
výrobků a polotovarů do montážního prostoru je zajištěna výsuvnými sekčními vraty
osazenými v západním štítu haly. Expedice kompletovaných výrobků bude sekčními vraty v
severovýchodním rohu haly.
Projektovaná roční spotřeba barev činí 35 t/rok, z toho obsah VOC činí 12 t/rok.
Předpokládá se roční provozní doba 6.000 hodin.
Celková ošetřená plocha bude činit cca 60.000 m2/rok.
Záměr „Změna novostavby montážní haly 2 v areálu PETER – GFK spol. s r.o.,
Lakovna II“ naplňuje ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona EIA jako záměr k bodu 4.2
(Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000
m2/rok celkové plochy úprav) kategorie II přílohy č. 1 zákona EIA.
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Toto oznámení je podáno příslušnému orgánu ve smyslu zákona č.100/2001 Sb.,
v platném znění – Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.
Oznámení záměru ke zjišťovacímu řízení je zpracováno v souladu se zákonem č .
100/2001 Sb., v platném znění, přílohou č.3.
Umístění záměru je znázorněno na následujícím obrázku.
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ČÁST A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Obchodní firma:

PETER – GFK spol. s r.o.
Nové Kocbeře 51, 544 64 Kocbeře
Výpis z obchodního rejstříku, vedeného krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6903

IČ:

62026852

Oprávněný zástupce:

Ing. Karel Machač, jednatel

Zpracovatel:
Sídlo:

INECO průmyslová ekologie s.r.o.
Luční 3055
544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČ:

27487270
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ČÁST B – ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I.ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název záměru :

„Změna novostavby montážní haly 2 v areálu PETER –
GFK spol. s r.o., Lakovna II“

Zařazení záměru:
Záměr „Změna novostavby montážní haly 2 v areálu PETER – GFK spol. s r.o.,
Lakovna II“ naplňuje ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona EIA jako záměr k bodu 4.2
(Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000
m2/rok celkové plochy úprav) kategorie II přílohy č. 1 zákona EIA.
Projektovaná celková plocha povrchových úprav činí 60.000 m2/rok.

B.I.2. Kapacita záměru
Budou instalovány 2 ks kombinované lakovací a sušící průjezdné kabiny CONQUER5
– NOVA VERTA pro ruční nanášení nátěrových hmot, vybavené zařízením ke snižování
emisí TZL a VOC a společná sušící kabina OVEN – NOVA VERTA, vybavená zařízením
pro záchyt TZL.
Projektovaná celková plocha úprav v lakovacích kabinách činí 60.000 m2/rok,
roční spotřeba nátěrových hmot bude činit cca 35 t/rok, z toho obsah VOC cca 12 t/rok.

B.I.3. Umístění záměru
Umístění záměru:

Kraj:
Královéhradecký
Obec:
Nové Kocbeře, Kocbeře
Akce bude realizována ve stávajícím výrobním areálu PETER – GFK spol. s r.o.

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakter záměru:
Záměrem investora a náplní akce „Změna novostavby
montážní haly 2 v areálu PETER – GFK spol. s r.o., Lakovna II“ je vybudování nového
pracoviště povrchových úprav – lakovny, vybavené dvěma lakovacími boxy, společným
sušícím boxem, příslušnou vzduchotechnikou s ohřevem vzduchu a zařízením pro snižování
emisí TZL a VOC pro ruční nanášení nátěrových hmot na laminátové díly a skelety, vyráběné
v areálu závodu.
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Technologické zařízení:
Lakování epoxidovými a polyuretanovými barvami je prováděno v lakovacím boxu (2
ks) ručním nanášením za chodu odsávací a přívodní termoventilační jednotky. Lakovací box
je vybaven třemi zemními odsávacími kanály s třístupňovým filtračním systémem pro
zachycení přestřiků NH, které jsou osazeny rošty. Lakovaný předmět je zavěšen na podvěsný
dopravník na zavážecí vozíky, na kterých se pak převáží v prostoru pracoviště nanášení NH.
Technologický postup lakování
Pracoviště nanášení mokrých NH :
technologie vlastního nanášení nátěrových hmot a jejich vytěkání přímo v prostoru
nanášení barev - nízkotlaké stříkání
vytěkání a dosoušení nátěrových hmot
odsávání a odlučování přestřiků nátěrových hmot z nátěrových hmot z odsávané
vzdušiny z prostoru stříkání, částečné zachycení VOC látek na filtrech s AU, odvod
znečištěného vzduchu na střechu haly, pro každou lakovnu jeden odtah
ovládací skříňka stříkací kabiny, včetně silového napojení motorů odsávacího
ventilátoru
přívod vzduchu a jeho případný ohřev
přívod stlačeného vzduchu a jeho čištění
Nástřik laminátových skeletů a dílů bude provádět maximálně jeden pracovník
stříkáním – s nízkotlakou pistolí Walter Pilot.
Uvedená technologie stříkání je na požadovanou kvalitu povrchu laminátových dílů a
konstrukcí vyhovující.
V prostoru nanášení NH je pracovní atmosféra, znečištěný vzduch přestřiky z NH je
odsáván přes podlahovou s filtraci prachových částic přestřiků NH, částečné zachycení VOC
látek na filtrech s AU.
pracovní teplota
18°C – 23°C
množství přiváděného vzduchu (každá lakovna) 26.000 m3/hod
množství odváděného vzduchu (každá lakovna)
26.000 m3/hod
horizontální rychlost proudění – v prostoru nanášení
0,30 m/s
výměna vzduchu v prostoru nanášení
285 x za hod
topné médium
LTO
Po nalakování a odvětrání jsou skelety převezeny na podvěsné drážce do sušícího
boxu. Po naplnění boxu obsluha na rozvaděči nastaví teplotu a dobu sušení, zavře vrata a
spustí sušení.
Kabina je vybavena recirkulací teplého vzduchu ve fázi sušení, kdy 90% ohřátého
vzduchu je přes výkonný filtrační systém vraceno zpět do kabiny a z venkovního prostoru je
přisáváno 10% čerstvého vzduchu. Sušící kabina nemá filtry s aktivním uhlím.
Projektovaná spotřeba VOC činí 12 t/rok.
Možnost kumulace s jinými záměry:
Dle dostupných informací se v lokalitě nepřipravuje další záměr, produkující
významné množství emisí VOC.
Emise hlavních znečišťujících látek podle krajů po okresech*
*nezahrnují emise TZL, NH3 a VOC ze stavebních činností, chovů hosp. zvířat, aplikace min. hnojiv a
nesledovaných zdrojů použití rozpouštědel

9

INECO průmyslová ekologie s.r.o.
Oznámení záměru ke zjišťovacímu řízení
PETER – GFK spol. s r.o. – Změna novostavby montážní haly 2 – Lakovna II

Královéhradecký kraj
TZL

SO2

NOx

CO

VOC

NH3

[t/rok]

[t/rok]

[t/rok]

[t/rok]

[t/rok]

[t/rok]

Okres

Hradec Králové

206,4

484,2

196,3

1 076,9

744,8

0,0

Jičín

261,7

467,1

137,0

1 357,1

334,1

0,0

Náchod

299,4

1 384,4

319,4

1 653,5

497,1

0,0

Rychnov nad Kněžnou

355,8

1 073,2

358,3

1 572,4

875,2

28,5

Trutnov

588,2

2 447,1

855,3

1 523,1

514,6

0,0

Okres Trutnov – umístění významných zdrojů znečišťování ovzduší
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Seznam provozoven v evidenci ČHMÚ, produkujících VOC – Dvůr Králové, Kocbeře:
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Důvod umístění záměru: Záměrem investora a náplní akce „Změna novostavby
montážní haly 2 v areálu PETER – GFK spol. s r.o., Lakovna II“ je vybudování nového
pracoviště povrchových úprav – lakovny, vybavené dvěma lakovacími boxy, společným
sušícím boxem, příslušnou vzduchotechnikou s ohřevem vzduchu a zařízením pro snižování
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emisí TZL a VOC pro ruční nanášení nátěrových hmot na laminátové díly a skelety, vyráběné
v areálu závodu.
S ohledem na jednoznačnost umístění posuzovaného záměru investorem v jediné již před
zahájením projektových prací vybrané územní variantě, vyplývající ze situování na daných
a předem určených plochách, byla od počátku záměru investorem a na základě jeho zadání i
zpracovatelem Oznámení sledována jediná územní varianta v podobě, jak je prezentována a
hodnocena tímto oznámením.

B.I.6.Stručný popis technického a technologického řešení:
SOUČASNÝ STAV

V provozovně Kocbeře jsou vyráběny výrobky a díly převážně z polyesterových
sklolaminátů kontaktní (ruční) laminací a technologií RTM (laminace v uzavřených formách
injektáží).
Pozn. Z historických důvodů je používán výraz laminát, laminátovna, přestože
z pohledu zák.č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší se jedná o výrobu a zpracování
kompozitních materiálů.
Číslování jednotlivých zařízení odpovídá stávající provozní evidenci.
Provozní celek č. 101 – Kontaktní laminace dílna I a dílna II
V dílně kontaktní laminace I (zařízení č. 101) se provádí výroba sklolaminátu ruční
laminací. V hale dílny kontaktní laminace I je dále instalován otevřený stříkací box (stěna)
GALATEK (součást zařízení č. 101) pro nanášení gelcoatů. Gelcoaty jsou nanášeny
vzduchovou stříkací pistolí, odsávaný odpadní vzduch ze stříkacího boxu je čištěn třívrstvým
filtrem v odsávací stěně boxu (odlučovací zařízení č. 101 - kovové žaluzie, plošná textilní
filtrační rohož STELINA a filtrační rohož VAF-6/KR).
Vzduchotechnika dílny kontaktní laminace I je konstruována pro letní a zimní provoz.
V režimu letního provozu je všechen odsávaný odpadní vzduch bez předehřevu veden do
centrální vzduchotechniky svedené do biologického filtru (dále jen biofiltr). V režimu
zimního provozu je odsávaný odpadní vzduch veden k rekuperaci tepla do výměníku, ve
kterém je předehříván do dílny nasávaný čerstvý vzduch, poté je část odpadních plynů
vracena zpět do dílny a část vypouštěna do centrální vzduchotechniky svedené do biofiltru.
Technologické zařízení kontaktní laminovny slouží k výrobě náhradních dílů
automobilových karoserií (např. nárazníky, spoilery apod.).
Sušící box je vyhříván pomocí elektrických fukarů.
Technologický postup:
1) Očištění formy po předchozím cyklu
2) Vystříkání formy gelem
3) Umytí pistole (aceton)
4) Polymerace gelu v sušícím boxu
5) Během polymerace gelu příprava laminačního nářadí
6) Vlastní laminace
7) Umytí nářadí (aceton)
8) Po želatinaci oříznutí výrobku
9) Vyjmutí výrobku (pomocí tlakového vzduchu a plastové stěrky)
10) Zapsání výrobku do výkazu práce
11) Kontrola a uložení výrobku
14
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V dílně kontaktní laminace II (zařízení č. 102) se provádí výroba sklolaminátu ruční
laminací. V hale dílny kontaktní laminace II je dále instalován otevřený stříkací box (stěna)
GALATEK (součást zařízení č. 102) pro nanášení gelcoatů. Gelcoaty jsou nanášeny
vzduchovou stříkací pistolí. Odsávaný odpadní vzduch ze stříkacího boxu je čištěn třívrstvým
filtrem v odsávací stěně boxu (odlučovací zařízení č. 102 - kovové žaluzie, plošná textilní
filtrační rohož STELINA a filtrační rohož VAF-6/KR).
Vzduchotechnika dílny kontaktní laminace II je konstruována pro letní a zimní provoz.
V režimu letního provozu je všechen odsávaný odpadní vzduch bez předehřevu veden do
centrální vzduchotechniky svedené do biofiltru. V režimu zimního provozu je odsávaný
odpadní vzduch veden k rekuperaci tepla do výměníku, ve kterém je předehříván do dílny
nasávaný čerstvý vzduch, poté je část odpadních plynů vracena zpět do dílny a část
vypouštěna do centrální vzduchotechniky svedené do biofiltru.
V dílně kontaktní laminace II je dále instalován sušící box (zařízení č. 104)
s odsáváním odpadních plynů do ovzduší bez filtrace výduchem č. 104.
Dílna broušení a pracoviště ořezu laminátu (zařízení č. 103) jsou odsávány filtračním
zařízením typu FZŠ – P – 25 – 144 od firmy ELBH s.r.o., Týn nad Vltavou (odlučovací
zařízení č. 103), které po filtraci prachu textilními filtry vrací vyčištěný vzduch zpět do haly.
Pracoviště nemá přímý výduch do ovzduší.
Suroviny jsou skladovány ve skladu s přetlakovou nucenou výměnou vzduchu
(ventilátor je instalován pouze v přívodním potrubí, výduch vyvedený do ovzduší oknem
skladu je bez ventilátoru) bez záchytu znečišťujících látek (zařízení č. 105).
Všechny odpadní plyny odsávané ze zařízení v dílnách kontaktní laminace I a II mimo
skladu surovin, sušicího boxu a mimo dílny broušení a pracoviště ořezu laminátu (nemá
žádný přímý výduch do ovzduší) jsou svedeny do první větve centrální vzduchotechniky
provozovny a vedeny k čištění v biofiltru.
Provozní celek č. 201 – Laminátovna RTM
V provozu RTM se provádí laminace technologií RTM (stříkání gelcoatů do forem a
injektáž pryskyřice do uzavřených forem).
Vlastní hala RTM (zařízení č. 208) je větrána odsáváním vzduchu instalovanými
zařízeními, k fugitivním emisím do ovzduší tak může docházet pouze při otevřených vratech
haly přes pracovní prostředí v hale (světlíky v hale jsou trvale uzavřené).
V hlavní lodi haly RTM jsou instalovány stříkací box č. 1 (zařízení č. 201) s filtrací
odpadního vzduchu textilním filtrem (odlučovací zařízení č. 201), stříkací box č. 2 (zařízení č.
203) s filtrací odpadního vzduchu textilním filtrem (odlučovací zařízení č. 203), box má 2
výduchy, filtr je instalován na společné odsávací větvi, odvod odpadních plynů z filtru je 2
potrubími, stříkací box č. 3 (zařízení č. 206) s filtrací odpadního vzduchu textilním filtrem
(odlučovací zařízení č. 206), stříkací box č. 4 (zařízení č. 209) s filtrací odpadního vzduchu
textilním filtrem (odlučovací zařízení č. 209) a stříkací box č. 5 (zařízení č. 211) s filtrací
odpadního vzduchu textilním filtrem (odlučovací zařízení č. 211). Odpadní plyny ze
stříkacích boxů jsou svedeny do druhé větve centrální vzduchotechniky provozovny a vedeny
k čištění v biofiltru – viz dále.
V hlavní lodi haly RTM jsou dále instalovány 4 sušící boxy vytápěné elektřinou
(zařízení č. 202, 205, 207 a 210) s filtrací odpadního vzduchu filtračními rohožemi
(odlučovací zařízení č. 202, 205, 207 a 210) a 1 sušící box vytápěný hořákem na LTO
(zařízení č. 212) s filtrací odpadního vzduchu filtrační rohoží (odlučovací zařízení č. 212).
Odpadní plyny ze sušicích boxů jsou vyvedeny samostatnými výduchy nad střechu haly (bez
záchytu VOC).
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Výrobní postup laminace v prostoru haly RTM:
1. Příprava formy nanesením separátoru.
2. Nanesení gelcoatu na lícní polovinu formy, provádí se před stříkacími boxy.
3. Vytvrzení gelcoatu v odsávaných sušících boxech .
4. Vložení skelné tkaniny do připravené formy a její následné sestavení.
5. Tlaková laminace akrylovou pryskyřicí pomocí injektážní pistole.
6. Vytvrzení akrylové pryskyřice zbytkovým teplem formy.
7. Vyjmutí polotovaru
V prostoru stříkacího boxu je prováděno pouze nanášení gelcoatu stříkací pistolí na
lícní polovinu formy. Stříkací box je vybaveny textilními a uhlíkovými filtry. Všechny ostatní
operace související s laminováním jsou prováděny v prostoru výrobní haly. Plnění forem
akrylovou pryskyřicí probíhá vakuově pomocí injektážní pistole. Hotové laminátové
polotovary jsou po vyjmutí z formy ponechány nějaký čas v prostoru haly, kde dochází k
jejich chladnutí.
Biofiltr
Odpadní plyny odsávané ze zařízení v dílnách kontaktní laminace I a II a v hale RTM
(mimo zařízení, která nemají žádný přímý výduch do ovzduší a sušicích boxů v hale RTM
s přímými výduchy do ovzduší) jsou svedeny do centrální vzduchotechniky provozovny a
vedeny k čištění v biofiltru.
Odsávací vzduchotechnika má 2 hlavní větve, jednu z dílen kontaktní laminace,
druhou ze zařízení v hale RTM, s odsávacím výkonem 2x 18000 m3/h s možností klapkami
jednotlivé odbočky větví vedoucí od jednotlivých zařízení (stříkací boxy, dílny kontaktní
laminace) uzavírat v závislosti na tom, jak jsou využívána a s tím související potřebou
zařízení odsávat.
Množství odsávaných odpadních plynů vedených do biofiltru je regulováno tak, aby
nebyla překračována kapacita biofiltru (asi 36000 m3/h).
V biofiltru je na ocelových roštech umístěných asi 40 cm nad podlahou žlabu
navrstven substrát (asi 180 m3 mulčovací kůry) naočkovaný specifickou bakteriální kulturou
schopnou asimilovat styren a aceton. Odpadní plyny jsou zvlhčovány ve zvlhčovací komoře
(vodou ohřívanou na asi 20-21 °C) a vedeny do spodní části biofiltru pod rošty se substrátem.
Odpadní plyny jsou po průchodu vrstvou substrátu vypouštěny celou plochou žlabu přímo do
ovzduší (biofiltr je otevřený).
V době provozu výrobního zařízení je do biofiltru odváděno plné množství odpadních
plynů, v době mimo pracovních směn je vzduchotechnika nastavena tak, aby odsávala do
biofiltru asi 20 % projektovaného výkonu, což snižuje fugitivní emise styrenu a acetonu
pocházející například z odpadů, filtrů, aplikátorů a nářadí uložených v halách a současně
zajišťuje přívod vzduchu pro bakterie likvidující na substrátu adsorbované a nové přiváděné
organické látky.
Autorizovaným měřením emisí (INECO průmyslová ekologie, 29.11.2013) byly
zjištěny výstupní koncentrace VOC (jako TOC) v úrovni 70,2 mg/m3, účinnost biofiltru nad
70 % snížila hmotnostní tok VOC z 4,533 kg/hod na 1,321 kg/hod.
V laminátovně se pro její provoz skladuje pouze jednodenní provozní zásoba surovin.
Suroviny pro provoz laminátovny jsou do provozovny dopravovány nákladními
automobily ve standardních uzavřených přepravních obalech o objemu do 1000 litrů (plastové
kontejnery o objemu 1 m3, 200 litrové sudy, kanystry a plechovky apod.). Skladovány jsou na
paletách v provozovně ve skladu hořlavých kapalin. Pro přímou spotřebu se jednotlivá balení
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ukládají v laminátovně v zajištěných regálech, kontejnery a sudy na paletách v záchytných
vanách.
Omezování množství emisí těkavých organických látek ze zařízení laminátovny za
účelem plnění stanovených emisních limitů se provádí jak preventivními opatřeními, tak i
záchytem VOC a jejich likvidací v biofiltru.
Omezování emisí VOC (zejména styrenu a acetonu) se provádí především volbou
surovin, tj. používáním pryskyřic s obsahem antiemisních přísad (parafíny), laminováním v
uzavřených formách (v hale RTM), dodržováním technologické kázně při manipulaci s
organickými rozpouštědly (zejména s acetonem) a surovinami, které je obsahují (pryskyřice,
gelcoaty, topcoaty, aceton, pomocné přípravky a další) a při jejich skladování, účinnou
technikou nástřiku. Výrobní zařízení a nářadí se čistí v zařízeních odsávaných do biofiltru
(boxy, haly), aplikační technika se proplachuje acetonem v uzavřeném okruhu, válečky se
čistí běžným způsobem v uzavíratelných kbelících v acetonu.
Pro snížení fugitivních emisí VOC je nutné (pokud to nevyžaduje nějaká mimořádná
situace, například výskyt poruchy nebo havárie) odvětrání hal provozovat tak, aby odpadní
plyny byly odsávané a do ovzduší vypouštěné přes biofiltr (tj. světlíky, okna a vrata musí být
uzavírané).
Omezování množství emisí TZL z pracovišť pro ořez, broušení a leštění sklolaminátu
se provádí čištěním odsávaných odpadních plynů textilními filtry.
Provozní celek 401 - Lakovna
Ve stávající lakovně jsou povrchově upravovány zejména sklolaminátové díly a
výrobky vyráběné v provozovně.
Používají se převážně polyesterové, polyuretanové a akrylátové nátěrové systémy,
většina nátěrových hmot je „vysokosušinových“ („high-solid“) nebo „vodouředitelných“ (tj.
s obsahem organických rozpouštědel a dořeďuje se na potřebnou viskozitu pro aplikaci
vodou) nebo má vysokou kryvost či nízký odpar těkavých organických látek (dále jen VOC)
z důvodu jejich polymerace po aplikaci (dvousložkové, zejména polyesterové a polyuretanové
nátěrové hmoty). Projektovaná spotřeba organických rozpouštědel zdroje aplikace
nátěrových hmot (lakovna) byla stanovena na 14.7 t/r.
V lakovně jsou instalovány 2 lakovací (kombinované stříkací a sušící) kabiny typ
NOVA VERTA vytápěné vytápěcími jednotkami pro nepřímý ohřev vzduchu osazenými
hořáky Intercall SL 44 na lehký topný olej (dále jen LTO) o jmenovitém výkonu po 160 kW,
což při předpokládané účinnosti hořáků 90 % představuje jmenovitý tepelný příkon 2x
178 kW, 1 lakovací (kombinovaná stříkací a sušící) kabina typ NOVA VERTA vytápěná
vytápěcí jednotkou (nepřímý ohřev) osazenou hořákem Riello Gulliver RG3 na LTO o
jmenovitém výkonu 190 kW, při předpokládané účinnosti hořáku 90 % o jmenovitém
tepelném příkonu 211 kW a 1 sušící kabina vytápěná vytápěcí jednotkou (nepřímý ohřev)
osazenou hořákem Intercall SL 44 na LTO o jmenovitém výkonu 160 kW, při předpokládané
účinnosti hořáku 90 % o jmenovitém tepelném příkonu 178 kW. Odsávaný odpadní vzduch
z lakovacích boxů č. 1, 2 a 3 (technologické zařízení č. 401, 402 a 403) v množství asi
3.4 m3/s, 5 m3/s a 3.4 m3/s je čištěn filtračními rohožemi. Sušicí box není vybaven zařízením
pro čištění odpadního vzduchu.
Lakování se provádí standardními vzduchovými stříkacími pistolemi. Požívány jsou
převážně standardní polyesterové, polyuretanové a akrylátové nátěrové hmoty. Mytí stříkací
techniky se provádí v uzavřené myčce. Sušení nalakovaných výrobků se provádí v lakovacích
boxech v režimu sušení nebo v samostatném sušicím boxu.
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Plnění emisních limitů se dosahuje především preventivními opatřeními, tj.
používáním nátěrových hmot s nízkým obsahem organických rozpouštědel, z nichž ještě u
části nátěrových hmot část při aplikaci zpolymeruje a s vysokou kryvostí, účinnou technikou
nástřiku a dalšími opatřeními.
Znečištěná vzdušina je z prostoru stříkacích boxů odsávána spodními odtahy
umístěnými v podlaze těchto kabin. Vzdušina je vedena přes textilní filtry proti tuhému úletu,
které jsou umístěny v podlaze kabin a přes filtry s aktivním uhlím umístěné ve strojovně
vzduchotechniky. Odsávání zajišťují odtahové ventilátory, každý o výkonu 22 000 m 3/hod.
Poté je vzdušina vedena plechovými vzduchovody nad střechu lakovny, kde je vyfukována do
volné atmosféry.
Znečištěnou vzdušinu z prostoru sušícího boxu odvádí samostatný plechový
vzduchovod ústící střechou lakovny do volné atmosféry. Odtahový ventilátor je umístěn na
střeše lakovny. Vzduchovod je zakončen výfukovou hlavicí. Hořák sušárny má vlastní odtah
spalin z hořákové komory.
Autorizovaným měřením emisí (INECO průmyslová ekologie) byly zjištěny výstupní
koncentrace VOC (jako TOC) z jednotlivých boxů v úrovni od 5,5 do 30,8 mg//m3,
hmotnostní tok VOC (jako TOC) činil 0,544 kg/hod.
Zařízení je provozováno 5 dní v týdnu ve třísměnném provozu, o sobotách a nedělích
ve 2 a 1 směně (odpovídá maximálně asi 7220 h/r).
V provozovně se skladuje pouze jednodenní provozní zásoba surovin.

Kotelna
Pro vytápění a ohřev vody je v provozovně instalována centrální kotelna na LTO.
V kotelně jsou instalované 2 teplovodní kotle DAKON PRELAX 500 a 1 teplovodní kotel
YGNIS o jmenovitém tepelném výkonu 3x 500 kW, což při předpokládané účinnosti hořáků
92 % představuje celkový jmenovitý tepelný příkon 1630 kW.

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

Montážní hala je čistě utilitární jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu o
rozměrech 25 x 40 m zastřešený sedlovou střechou o výšce hřebene 6,1 m. Z konstrukčního
hlediska se jedná ocelovou konstrukci opláštěnou sendvičovými panely KINGSPAN (kovová
konstrukce s výplní panelů z minerálních vláken) bílé barvy.
V severozápadní části půdorysu budou montovány a kompletizovány výrobky
vyrobené v jiných provozech areálu. Po montáži bude z následujícím pracovním kroku
výrobek dobroušen a připraven k lakování. Lakování bude prováděno ve 2 lakovacích
kabinách, následně budou výrobky sušeny ve vysoušecí kabině. Nanášení laku je realizováno
ručně, větrání kabin je nucené. Po vysušení výrobky budou baleny a expedovány. Doprava
výrobků a polotovarů do montážního prostoru je zajištěna výsuvnými sekčními vraty
osazenými v západním štítu haly. Expedice kompletovaných výrobků bude sekčními vraty v
severovýchodním rohu haly. V obou sekčních vratech budou osazeny integrované otevíravé
dveře.
Novostavba je napojena na stávající vnitroareálové rozvody vody, elektrické energie,
tlakového vzduchu, ústředního vytápění, rozvodu LTO, dešťové a splaškové kanalizace.
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V rámci stavební připravenosti pro lakovací kabiny budou pod kabinami připraveny
kanály pro cirkulaci vzduchu v kabinách. Strop nad kanály bude vytvořen za pomoci
ztraceného bednění z trapézových plechů uložených na obvodových stěnách kanálu, pilířcích
ze ztraceného bednění a dále budou trapézové plechy uloženy do ocelových válcovaných
nosníků L 100/100/10. V podlaze budou otvory do kanálu v lakovacích kabinách ohraničeny
profily l 30/30/5 pro osazení pororoštů. Úhelníkem L 30/30/5 budou rovněž ohraničeny
otvory pod agregáty.
Záměrem investora a náplní akce „Změna novostavby montážní haly 2 v areálu
PETER – GFK spol. s r.o., Lakovna II“ je vybudování nového pracoviště povrchových
úprav – lakovny, vybavené dvěma lakovacími boxy, společným sušícím boxem, příslušnou
vzduchotechnikou s ohřevem vzduchu a zařízením pro snižování emisí TZL a VOC pro ruční
nanášení nátěrových hmot na laminátové díly a skelety, vyráběné v areálu závodu.

ÚDAJE O VÝROBNÍM ZAŘÍZENÍ

Předkládaný záměr řeší vybudování pracoviště ručního nanášení nátěrových hmot nízkotlakou
aplikační technikou na vyráběné skelety nástaveb kabin nákladních automobilů v závodě a
instalaci společného sušícího boxu, včetně podvěsného dopravního systému.
Budou instalovány 2 ks kombinované lakovací a sušící průjezdné kabiny CONQUER5
– NOVA VERTA pro ruční nanášení nátěrových hmot, vybavené zařízením ke snižování
emisí TZL a VOC a společná sušící kabina OVEN – NOVA VERTA, vybavená zařízením
pro záchyt TZL.
Projektovaná celková plocha úprav v lakovacích kabinách činí 60.000 m2/rok,
roční spotřeba nátěrových hmot bude činit cca 35 t/rok, z toho obsah VOC cca 12 t/rok.
Technologické zařízení:
Lakování epoxidovými a polyuretanovými barvami je prováděno v lakovacím boxu (2
ks) ručním nanášením za chodu odsávací a přívodní termoventilační jednotky. Lakovací box
je vybaven třemi zemními odsávacími kanály s třístupňovým filtračním systémem pro
zachycení přestřiků NH, které jsou osazeny rošty. Lakovaný předmět je zavěšen na podvěsný
dopravník na zavážecí vozíky, na kterých se pak převáží v prostoru pracoviště nanášení NH.
Technologický postup lakování
Pracoviště nanášení mokrých NH :
technologie vlastního nanášení nátěrových hmot a jejich vytěkání přímo v prostoru
nanášení barev - nízkotlaké stříkání
vytěkání a dosoušení nátěrových hmot
odsávání a odlučování přestřiků nátěrových hmot z nátěrových hmot
z odsávané
vzdušiny z prostoru stříkání, částečné zachycení VOC látek na filtrech s AU, odvod
znečištěného vzchuchu na střechu haly , pro každou lakovnu jeden odtah
ovládací skříňka stříkací kabiny, včetně silového napojení motorů odsávacího
ventilátoru
přívod vzduchu a jeho případný ohřev
přívod stlačeného vzduchu a jeho čištění
Nástřik laminátových skeletů a dílů bude provádět maximálně jeden pracovník
stříkáním – s nízkotlakou pistolí Walter Pilot.
Uvedená technologie stříkání je na požadovanou kvalitu povrchu laminátových dílů a
konstrukcí vyhovující.
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V prostoru nanášení NH je pracovní atmosféra, znečištěný vzduch přestřiky z NH je
odsáván přes podlahovou s filtraci prachových částic přestřiků NH, částečné zachycení VOC
látek na filtrech s AU.
pracovní teplota
18°C – 23°C
množství přiváděného vzduchu (každá lakovna) 26.000 m3/hod
množství odváděného vzduchu (každá lakovna)
26.000 m3/hod
horizontální rychlost proudění – v prostoru nanášení
0,30 m/s
výměna vzduchu v prostoru nanášení
285 x za hod
topné médium
LTO
Po nalakování a odvětrání jsou skelety převezeny na podvěsné drážce do sušícího
boxu. Po naplnění boxu obsluha na rozvaděči nastaví teplotu a dobu sušení, zavře vrata a
spustí sušení.
Kabina je vybavena recirkulací teplého vzduchu ve fázi sušení, kdy 90% ohřátého
vzduchu je přes výkonný filtrační systém vraceno zpět do kabiny a z venkovního prostoru je
přisáváno 10% čerstvého vzduchu. Sušící kabina nemá filtry s aktivním uhlím.
Lakovací a sušící box typu CONQUER 5 - NOVA VERTA 2 ks
Vnější rozměry:
5.240 x 5.480 x 4.065/h mm
Vnitřní (pracovní) rozměry: 5.040 x 5.360 x 3.430/h mm
Pracovní teploty:
18 – 30 0C ve fázi lakování, 40 – 60 0C ve fázi sušení
Boční stěny - jsou vyrobeny ze „sandwich“ panelů, které se do sebe a mezi sebou šroubují a
uvnitř jsou vyplněny tepelnou a akustickou izolací o tloušťce 60 mm. Stěny jsou zvenku
opatřeny plastovým nástřikem v barvě modré, rámy dveří a vrat jsou bílé.
Vnitřní stěny - jsou bíle nalakované
Čelní stěna - tvoří ji čtyřdílná skládací vrata prosklená čtyřmi okny. Vrata mají rozměr 3.200
x 2.920/h mm - kabina průjezdná. Vrata jsou tepelně i hlukově izolovaná. Jeden střední díl
vrat slouží jako servisní dveře pro obsluhu kabiny.
Filtrační strop – plenum - o rozměru 5.040 x 3.600 x 605/h mm je ve spodní části stropu
osazen stropními filtry, které zajišťují vyčištění vstupního vzduchu od nejmenších nečistot.
Filtry tvoří celkem 8 ks pásů o rozměrech 0,66 x 3,62 m a ke konstrukci plena jsou utěsněny
dokonalým zaklapovacím systémem, který je odolný proti vnikání nečistot. Plenum současně
rovnoměrně rozděluje filtrovaný a ohřátý vzduch do vnitřního prostoru lakovací kabiny.
Technická data stropních filtrů:
- plošná hmotnost 600 g/m2
- tloušťka 28 mm
- teplotní odolnost/časově omezená do 100/120° C
- vlhkostní odolnost (relativní vlhkost) do 100 %
- průměrný stupeň separace 98 %
- počáteční tlaková ztráta 25 - 35 Pa
- doporučená konečná tlaková ztráta 450 Pa
- třída filtrace F 5 – EU5
- požární odolnost dle DIN 53 438 třída F1 (samozhasitelné)
Osvětlení - dva pásy světel v obou horních šikmých rozích kabiny po čtyřech neonových
rubicích o výkonu á 36 W tj. celkem 8 ks zářivkových těles a dva pásy světel v obou bočních
stěnách kabiny tj. navíc dalších celkem 4 ks zářivkových těles po čtyřech neonových trubicích
o výkonu á 36 W. Kombinací horního stropního šikmého osvětlení a bočního osvětlení je
dosaženo špičkové úrovně osvětlení vnitřního prostoru kabiny o celkové svítivosti uvnitř
kabiny 1200 luxů.
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Tepelný zdroj – jeden naftový hořák RIELLO GULLIVER RG 4 o výkonu 197 kW (tepelný
příkon 220 kW). Topné médium – nafta (LTO). Průměrná spotřeba 10 - 12 l/hod. Maximální
spotřeba 20 1/hod. ( v závislosti na vnějších klimatických podmínkách ).
Hořák je vsazený do tepelného výměníku, který je ve vstupním agregátu LM1.5 Výměník je
vyrobený z vysoce kvalitní nerezové oceli a je konstruován tak, aby s minimálními ztrátami
přenesl teplo z výměníku na proudící vzduch, který je vháněn pomocí ventilátorů do vnitřního
prostoru kabiny. Tento výkonný a přitom úsporný topný systém zaručuje rychlé vysoušení
laků a tím i vysokou produktivitu práce.
Přívodní jednotka LM 1,5 2 ks
Vzduchotechnika - jeden vstupní agregát typu LM1.5 obsahuje dva ventilátory o
celkovém výkonu 26.000 m3/hod a jeden elektromotor o výkonu 5,5 kW. Vstupní agregát
LM1.5 má rozměr 1.504 x 2.145 x 4.065/h mm. Uvnitř jsou pod tepelným výměníkem 3 ks
kazet s předfiltry o rozměru 675 x 730 x 100 mm.
Předfiltry zachycují nečistoty obsažené ve vzduchu, které se dostávají do kabiny při
nasávání vzduchu z venkovního prostoru. Agregát je tepelně a akusticky izolovaný a je
osazený lehce odnímatelnými kryty pro snadný přístup obsluhy kvůli výměně filtrů nebo pro
potřebu opravy. Materiál předfiltrů má následující parametry:
Technická data předfiltrů GCB 150:
- plošná hmotnost 150 g/m2
- tloušťka 12 mm
- teplotní odolnost do 100° C
- vlhkostní odolnost (relativní vlhkost) do 100 %
- účinnost na tuhé částice 91 %
- počáteční tlaková ztráta 25-30 Pa
- doporučená konečná tlaková ztráta 200 Pa
- jmenovitá rychlost filtrace do 2 m/sec
- požární odolnost dle DIN 53 438 třída F1 (samozhasitelné)
Odsávací jednotka EE 1,5 2 ks
Výstupní filtrace - jeden agregát typu EE1.5 obsahuje dva ventilátory o celkovém
výkonu 26.000 m3/hod a jeden elektromotor o výkonu 5,5 kW, suchou třístupňovou filtraci
výstupního vzduchu tvořenou syntetickými filtry bez filtrů s aktivním uhlím. Rozměr
agregátu EE1.5 je 2.145 x 984 x 2.660/h mm a je uvnitř vybavený filtry paint-stop, které jsou
uloženy v 6 ks vyjímatelných kazet o rozměru 1.200 x 675 x 48 mm. Tyto filtry zachycují
přestřiky barev, které se nezachytily na filtrech paint-stop v podlaze kabiny umístěné pod
podlahovými rošty. Přístup ke kazetám je zabezpečen přes lehce odnímatelné kryty.
Materiál paint-stop filtrů má následující parametry:
Technická data filtrů paint-stop:
- plošná hmotnost 260 g/m2
- tloušťka 75 mm
- teplotní odolnost do 100°C
- vlhkostní odolnost (relativní vlhkost) do 100%
- účinnost na tuhé částice 95,1%
- počáteční tlaková ztráta 7 - 35 Pa
- doporučená konečná tlaková ztráta 200 Pa
- jmenovitá rychlost filtrace 0,7 - 1,5 m/sec.
- požární odolnost dle DIN 53 438 třída F1 (samozhasitelné)
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Kabina je vybavena výkonnou vstupní i výstupní vzduchotechnikou zajišťující
rovnováhu mezi ekonomikou lakování a požadavky norem na celkovou výměnu vzduchu
v tomto zařízení. Celková automatika provozu maximálně zjednodušuje obsluhu zařízení.
Všechny technologické fáze jsou řízeny automaticky. Kabina je vybavena recirkulací teplého
vzduchu ve fázi sušení, kdy 90% ohřátého vzduchu je přes výkonný filtrační systém vracen
zpět do kabiny a z vnějšího prostředí je přisáváno 10% čerstvého vzduchu, což požadují
protipožární normy. Tento úsporný energetický systém, je řízený automatikou, kdy ve fázi
sušení dochází k odpojení výstupního agregátu a tím k výrazné úspoře elektrické energie.
Kabina má všechny zabezpečovací prvky, které požadují normy včetně solenoidového ventilu
na přívodu tlakového vzduchu do lakovací a vysoušecí kabiny, který odstaví přívod tlakového
vzduchu do kabiny v případě jakékoliv poruchy odsávání.
Funkce kabiny – plně automatizovaná
a) fáze lakování - automatické udržování nastavené teploty při lakování, automatické
ovládání klapek řídících přívod vzduchu, maximální výměna vzduchu v kabině.
b) fáze sušení – celý proces je ovládán automaticky, doba odvětrání, sušení a
ochlazení je nastavitelná, s automatickou regulací zvolených teplot
- odvětrání – maximální výměna vzduchu
- sušení – dochází k 90% recirkulaci teplého vzduchu uvnitř kabiny (požadavek ČSN
10% přisávání čerstvého vzduchu z důvodu protipožární ochrany), automaticky se vypne
výstupní agregát a tím dochází k 50% úspoře elektrické energie a 80% úspoře topného média.
- ochlazení – maximální výměna vzduchu
Provedení kabiny – kabina je bez celokovového podstavce a je uložená na rovné
betonové podlaze. V podlaze jsou dva odsávací kanály osazené zinkovanými rošty o
únosnosti 650 kg na otisk kola a pod nimi jsou uloženy první filtry pro záchyt přestřiků barev.
Čelní stěnu kabiny tvoří skládací čtyřkřídlá vrata o rozměru 3.200 x 2.920/h mm. Kabina má
horní stropní a boční osvětlení, naftový hořák RIELLO GULLIVER RG 4, vstupní agregát
typu LM1.5, výstupní agregát EE1.5, agregáty jsou umístěné na podlaze za zadní stěnou
kabiny. Filtraci tvoří suché syntetické filtry bez filtrů s aktivním uhlím . Kabina je průjezdná,
druhá vrata o rozměru 3.200 x 2.920/h mm jsou v boční stěně kabiny a spojují lakovnu se
sušící kabinou.
Agregáty jsou bez VZT potrubí a odtahu spalin od hořáku. Kabina má svůj vlastní
rozvaděč a automatický ovládací panel a je schopná pracovat jak v režimu lakování, tak i v
režimu sušení naprosto samostatně na sobě nezávisle.
Odběr elektrické energie
vstupní agregát : 5,5 kW
výstupní agregát : 5,5 kW
osvětlení a ostatní spotřeba 4 kW
minimální spotřeba : 6 kW – fáze sušení
maximální spotřeba : 15 kW – fáze lakování
Sušící kabina typu OVEN - NOVA VERTA 1 ks
Vnější rozměry : 8.120 x 5.240 x 4.065/h mm
Vnitřní (pracovní) rozměry : 7.920 x 5.120 x 3.430/h mm
Pracovní teploty : 18 – 80 0C ve fázi sušení
Boční stěny - jsou vyrobeny ze „sandwich“ panelů, které se do sebe a mezi sebou
šroubují a uvnitř jsou vyplněny tepelnou a akustickou izolací o tloušťce 60 mm. Stěny jsou
zvenku opatřeny plastovým nástřikem v barvě modré, rámy dveří a vrat jsou bílé.
Vnitřní stěny - jsou bíle nalakované

22

INECO průmyslová ekologie s.r.o.
Oznámení záměru ke zjišťovacímu řízení
PETER – GFK spol. s r.o. – Změna novostavby montážní haly 2 – Lakovna II

Čelní stěna - tvoří ji čtyřdílná skládací vrata prosklená čtyřmi okny. Vrata mají rozměr
3.200 x 2.920/h mm - kabina průjezdná. Vrata jsou tepelně i hlukově izolovaná. Jeden střední
díl vrat slouží jako servisní dveře pro obsluhu kabiny.
Filtrační strop – plenum - o rozměru 7.920 x 3.600 x 610/h mm je ve spodní části
stropu osazen stropními filtry, které zajišťují vyčištění vstupního vzduchu od nejmenších
nečistot. Filtry tvoří celkem 12 ks pásů o rozměrech 0,66 x 3,62 m a ke konstrukci plena jsou
utěsněny dokonalým zaklapovacím systémem, který je odolný proti vnikání nečistot. Plenum
současně rovnoměrně rozděluje filtrovaný a ohřátý vzduch do vnitřního prostoru sušící
kabiny.
Technická data stropních filtrů :
- plošná hmotnost 600 g/m2
- tloušťka 28 mm
- teplotní odolnost/časově omezená do 100/120° C
- vlhkostní odolnost (relativní vlhkost) do 100 %
- průměrný stupeň separace 98 %
- počáteční tlaková ztráta 25 - 35 Pa
- doporučená konečná tlaková ztráta 450 Pa
- třída filtrace F 5 – EU5
- požární odolnost dle DIN 53 438 třída F1 (samozhasitelné)
Osvětlení - dva pásy světel v horních šikmých rozích kabiny po čtyřech neonových
trubicích o výkonu á 36 W tj. celkem 6 ks zářivkových těles o celkové svítivosti uvnitř kabiny
800 luxů.
Tepelný zdroj – jeden naftový hořák RIELLO GULLIVER RG 4 o výkonu 197 kW
(tepelný příkon 220 kW). Topné médium – nafta (LTO). Průměrná spotřeba 8 – 10 1/hod,
maximální spotřeba 20 l/hod ( v závislosti na vnějších klimatických podmínkách). Hořák je
vsazený do tepelného výměníku, který je ve vstupním agregátu SM1.5. Výměník je vyrobený
z vysoce kvalitní nerezové oceli a je konstruován tak, aby s minimálními ztrátami přenesl
teplo z výměníku na proudící vzduch, který je vháněn pomocí ventilátoru do vnitřního
prostoru kabiny. Tento výkonný a přitom úsporný topný systém zaručuje rychlé vysoušení
laků a tím i vysokou produktivitu práce.
Přívodní jednotka SM 1,5 1 ks
Vzduchotechnika - jeden vstupní agregát typu SM1.5 obsahuje dva ventilátory o
celkovém výkonu 26.000 m3/hod a jeden elektromotor o výkonu 5,5 kW. Vstupní agregát má
rozměr 2.145 x 924 x 4.065/h mm. Uvnitř jsou pod tepelným výměníkem 3 ks kazet s
předfiltry o rozměru 675 x 730 x 100 mm. Předfiltry zachycují nečistoty obsažené ve
vzduchu, které se dostávají do kabiny při nasávání vzduchu z venkovního prostoru. Agregát je
tepelně a akusticky izolovaný a je osazený lehce odnímatelnými kryty pro snadný přístup
obsluhy kvůli výměně filtrů nebo pro potřebu opravy. Materiál předfiltrů má následující
parametry:
Technická data předfiltrů GCB 150:
- plošná hmotnost 150 g/m2
- tloušťka 12 mm
- teplotní odolnost do 100° C
- vlhkostní odolnost (relativní vlhkost) do 100 %
- účinnost na tuhé částice 91 %
- počáteční tlaková ztráta 25-30 Pa
- doporučená konečná tlaková ztráta 200 Pa
- jmenovitá rychlost filtrace do 2 m/sec
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- požární odolnost dle DIN 53 438 třída F1 (samozhasitelné)
Kabina je vybavena výkonnou vstupní vzduchotechnikou zajišťující rovnováhu mezi
ekonomikou sušení a požadavky norem na celkovou výměnu vzduchu v tomto zařízení.
Celková automatika provozu maximálně zjednodušuje obsluhu zařízení. Všechny
technologické fáze jsou řízeny automaticky. Kabina je vybavena recirkulací teplého vzduchu
ve fázi sušení, kdy 90% ohřátého vzduchu je přes výkonný filtrační systém vracen zpět do
kabiny a z venkovního prostoru je přisáváno 10% čerstvého vzduchu, což požadují
protipožární normy.
Schematické umístění technologie je uvedeno na následujícím obrázku.

V odsávacím zařízení stříkacích kabin je třístupňová filtrace prachových částic
vzduchu s vysokou účinností a filtry s AU.
Popis odlučovacího systému
Suchý odlučovací systém prachových částic je uložen v podlaze a v termoventilační
jednotce a je tvořen třemi stupni filtrace, která zajišťuje 99% účinnost zachycení přestřiků NH
a filtrem s AU na částečnou adsorbci VOC .
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První stupeň filtrace je tvořen speciální filtrační tkaninou, Paint stop 2,5“, která
zachytává 80 – 85% přestřiků NH. Materiál se po zanesení spaluje. Materiál této textilie
netvoří při spalování zplodiny na bázi chlóru. Je uložen v podlaze pod pochozími rošty.
Druhý stupeň filtrace tvoří speciální filtrační vložka (textilní filtr) originální
konstrukce, která zaručuje zachycení i jemných částic NH. Rychlá výměna filtru je jeho
předností, jakož i bezezbytková likvidace. Je uložen v kazetách v termoventilační jednotce.
Třetí stupeň filtrace je tvořen speciální filtrační tkaninou, Paint stop 2,5“, která
zachytává 80 – 85% přestřiků NH. Materiál se po zanesení spaluj. Materiál této textilie
netvoří při spalování zplodiny na bázi chlóru. Je uložen v kazetách v termoventilační
jednotce.
Čtvrtý stupeň filtrace – adsorpce VOC látek - tvoří speciální filtrační BIG válce (s
aktivním uhlím) originální konstrukce, které zaručují zachycení VOC látek z odsávané
vzdušiny. V každé odsávací části termoventilační jednotky je osazeno 12 Big válců, v každém
je 20 kg AU. Výrobce NAVER, s.r.o., Brno.
- filtr s aktivním uhlím třídy AC 40, který je optimálně uzpůsoben pro parametry
rychlosti proudění a doby přímého kontaktu se vzduchem, maximální účinnosti absorpce a
časové životnosti samostatného aktivního uhlí.
Celkové množství aktivního uhlí v lakovně je 480 kg.
Výrobek LUWA model : AC – 25: GRANULOVÉ AKTIVNÍ UHLÍ
Technická charakteristika aktivního uhlí:
Rozměry granulátu : - délka :
3 –12 mm
- šířka ( průměr ) : 4 mm
Charakteristiky : aktivní povrchová plocha :
Hustota
:
Max. vlhkost
:
Obsah popílku m. astm. 2866 :
Celkový obsah pórů
:
Indikovaná absorpce CC14 :
Indikovaná absorpce benzenu :
Charakteristika materiálu : původ : minerální
: aktivace : tepelná

1000 +/ - 50 m2/gr
520 + / - 30 kg / m3
8%
12 %
0,9 cm3 / g
45 %
28 %

V lakovací kabině je AU uloženo ve válcích o rozměru: výška 1000mm x
vnější/vnitřní průměr 320/240 mm. Uvnitř válce je ještě filtrační vložka – materiál předfiltr.
Dle předložené projektové dokumentace filtry s aktivním uhlím nejsou zapotřebí pro
plnění emisních limitů dle legislativy ochrany ovzduší, slouží pro snížení imisní zátěže a tím
snížení zdravotního rizika obyvatel, není předepsaná četnost výměn AU.
Dle bilance spotřeby barev, fondu pracovní doby a množství odtahovaného vzduchu
(Technická zpráva Trendis, spol. s r.o.) bude maximální koncentrace VOC (jako TOC) bez
zahrnutí adsorpce na filtrech s náplní AU dosahovat hodnot 44,8 mg/m3, průměrná
koncentrace VOC (jako TOC) bez zahrnutí adsorpce na filtrech s náplní AU bude dosahovat
hodnot 33,4 mg/m3.
Dle projektové dokumentace se předpokládá, že AU bude měněno 1x za měsíc.
Roční spotřeba látek VOC
12 000 kg
Náplň AU ve filtrech
480 kg
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Sorpční schopnost náplně AU je cca 30 % jeho hmotnosti.
Při předpokládané měsíční výměně AU by došlo k záchytu cca 1 730 kg/rok VOC, což
představuje cca 14 % celkových emisí VOC.
Dle citovaného autorizovaného měření emisí – INECO průmyslová ekologie s.r.o. –
měření stávající lakovny, výduchy 401 – 404 bylo v průběhu 6-ti hodinového měření
spotřebováno 21 kg barev vč. přísad, což odpovídá cca 7,2 kg VOC, tj. 1,2 kg/hod VOC.
Při naměřeném hmotnostním toku VOC na výduších 401 – 404 v úrovni 0,64 kg/hod
(0,544 kg/hod TOC) to odpovídá účinnosti záchytu na AU v úrovni 53%.
Pokud budeme uvažovat reálnou účinnost záchytu VOC na filtrech s AU v úrovni
50%, bylo by možné zachytit cca 6 000 kg/rok VOC, což by však představovalo provádět
výměnu filtrů s AU v časovém intervalu cca 10 dní.
S ohledem na roční spotřebu barev v množství 35 t (viz předchozí text) a požadovanou
provozní zásobu na 1 den nepřesáhne skladované množství ochranných laků limitní hodnotu
1 t dle přílohy č. 1 k zák.č. 100/2001 Sb., kategorie II, bodu 10.4.

Výrobní program
PETER – GFK spol. s r.o. se specializuje na výrobu plastových dílů, zpevněných
skelnými vlákny, zaměřuje se na nákladní automobily a autobusy.
Záměrem investora a náplní akce „Změna novostavby montážní haly 2 v areálu
PETER – GFK spol. s r.o., Lakovna II“ je vybudování nového pracoviště povrchových
úprav – lakovny, vybavené dvěma lakovacími boxy, společným sušícím boxem, příslušnou
vzduchotechnikou s ohřevem vzduchu a zařízením pro snižování emisí TZL a VOC pro ruční
nanášení nátěrových hmot na laminátové díly a skelety, vyráběné v areálu závodu.
Kapacita
Spotřeba VOC se bude pohybovat v úrovni 12 t/rok.
Celková plocha úprav bude činit 60.000 m2/rok.

Rozsah stavby
Realizace záměru nevyžaduje významné stavební úpravy.
V rámci stavební připravenosti pro lakovací kabiny budou pod kabinami připraveny
kanály pro cirkulaci vzduchu v kabinách. Strop nad kanály bude vytvořen za pomoci
ztraceného bednění z trapézových plechů uložených na obvodových stěnách kanálu, pilířcích
ze ztraceného bednění a dále budou trapézové plechy uloženy do ocelových válcovaných
nosníků L 100/100/10. V podlaze budou otvory do kanálu v lakovacích kabinách ohraničeny
profily l 30/30/5 pro osazení pororoštů. Úhelníkem L 30/30/5 budou rovněž ohraničeny
otvory pod agregáty.
Parcelní čísla a druhy stavebního pozemku:
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Akce bude realizována ve stávajícím výrobním areálu PETER – GFK spol. s r.o., na
stavebních parcelách 321, 161 a pozemkových parcelách 1165, 1144, 1166 v k.ú. Kocbeře,
v nově budované montážní hale 2.
Parcela nemá evidované BPEJ.

Skladování surovin a jejich bilance
Při zajištění plynulého toku mezi pracovišti výroby a pracovištěm povrchových úprav
– lakovnou nevzniknou zvýšené požadavky na sklad. Nátěrové hmoty se budou skladovat ve
stávajícím skladu barev, včetně pomocného materiálu pro lakování. Hotové skelety a jiné díly
určené k další povrchové úpravě se budou skladovat v prostoru meziskladu. Hotové výrobky
se budou expedovat do stávající haly kompletace a expedice, nebo se naloží na přepravní auta
a odvezou se přímo k zákazníkovi.
Doprava bude zajišťována stávajícími kapacitami a její intenzita se sníží, v současné
době se povrchové úpravy částečně realizovaly v rámci kooperace a konstrukce se převážely
mimo závod.
Jednotlivá pracoviště povrchových úprav – lakovací boxy, sušárna a prostor
manipulace se svěšováním a navěšováním jsou propojena ručním podvěsným dopravníkem s
pojezdovými vozíky s otočnými závěsy pro ruční zavážení výrobků mezi jednotlivými
pracovišti - nosnost závěsů je dimenzována na váhu laminátových skeletů. Nosnost jednoho
závěsu je 100 kg na metr dráhy. Pokud bude skelet těžší, využijí se pro zavěšení dva vozíky.
S ohledem na roční spotřebu barev a ředidel ve výši max. 35 t/rok (viz předchozí text)
a požadovanou provozní zásobu na 1 den nepřesáhne skladované množství limitní hodnotu 1
t dle přílohy č. 1 k zák.č. 100/2001 Sb., kategorie II, bodu 10.4.
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Směnnost, počet pracovníků
Provoz bude dvou až třísměnný, roční fond pracovní doby max. 6.000 hodin. Na každém
pracovišti lakování bude pracovat max. jeden lakýrník.
Pracoviště
Profese
I. směna
II. směna
III.směna
pracoviště nanášení NH
doprava manipulace
mistr, administrativa

lakýrník
pom. dělník
techn.pracovník

2
1
1

2
1
1

2
1
1

6
3
3
-------

celkem

12

B.I.7.Předpokládaný termín zahájení, dokončení
Předpokládá se co nejkratší termín zahájení i dokončení akce.

B.I.8.Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:
Obec:

Královéhradecký
Kocbeře

B.I.9.Výčet navazujících rozhodnutí
1. závěr zjišťovacího řízení – KÚ Královéhradeckého kraje
2. závazné stanovisko ke změně stavby dle zák.č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší –
KÚ Královéhradeckého kraje
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
B. II.1. Půda a horninové prostředí
ZÁBORY PŮDY

Akce bude realizována ve stávajícím výrobním areálu PETER – GFK spol. s r.o., na
stavebních parcelách 321, 161 a pozemkových parcelách 1165, 1144, 1166 v k.ú. Kocbeře,
v nově budované montážní hale 2.
Pozemek není evidován jako ZPF, pozemek je bez BPEJ.
Realizace akce nevyžaduje zábor půdy.
ZEMNÍ PRÁCE

Realizace záměru nevyžaduje významné stavební úpravy.
V rámci stavební připravenosti pro lakovací kabiny budou pod kabinami připraveny
kanály pro cirkulaci vzduchu v kabinách.
CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

Do zájmového území řešeného záměru nezasahují žádná chráněná území ve smyslu
zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, území leží v CHOPAV
(chráněná oblast přirozené akumulace vod) podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném
znění – Východočeská křída.
Navrhovaný záměr nezasahuje do chráněného území ve smyslu zákona č. 44/1998 Sb.,
o ochraně nerostného bohatství v platném znění. (chráněné ložiskové území).
Lokalita není vedena dle legislativy Evropských společenství v oblasti územní a
druhové ochrany přírody (směrnice 79/409/EHS, směrnice 92/43/EHS, rozhodnutí 97/266/ES)
v Evropsky významných lokalitách (Natura 2000) – viz samostatná příloha, vyjádření orgánu
ochrany přírody.
OCHRANNÁ PÁSMA

Připravovaný záměr se nenalézá v oblasti, do které by zasahovala ochranná pásma ve
smyslu dikce zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění (novela 150/2010 Sb.), tj.
ochranná pásma vodních zdrojů nebo zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích,
zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o
změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) v platném znění – tj. ochranná pásma
minerálních vod.
Navržená výstavba se nenachází na pozemcích v aktivní zóně záplavového území pro
Q100.
Za ochranná pásma je nutno dle příslušných předpisů považovat i ochranu liniových
staveb a inženýrských sítí, které přes dotčené pozemky vedou nebo se nalézají v dosahu vlivu
staveniště.
Sítě a zařízení pro energetiku jsou chráněny ochrannými pásmy dle zákona č.
458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a
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o změně některých zákonů (energetický zákon). Na ostatní inženýrské sítě se vztahují
ochranná pásma, stanovená dle obecných norem nebo předpisů správců sítí.
Pozemek není zasažen limity ochrany přírody a krajiny ani ochranným pásmem
vodního zdroje či záplavovým územím, vyjma ochranných pásem nepřírodního limitu
technické infrastruktury stávajících a navrhovaných inženýrských sítí a komunikací, které
jsou již v rámci stávající výstavby respektovány. Stavba také nezasahuje do ochranného
pásma památkového chráněného území.
Realizace záměru neovlivní stávající ochranná pásma.
B. II.2. Voda
ZDROJ PITNÉ VODY

Zásobování pitnou vodou zůstává beze změny, realizací záměru není ovlivněno.
POTŘEBA PITNÉ VODY

Záměr (technologie) nemá potřebu pitné vody.
Spotřeba pitné vody pro zaměstnance bude kryta ze stávajících rozvodů.
ZDROJ TECHNOLOGICKÉ VODY

Bude využívána pouze voda z veřejného řadu.
KANALIZACE

Záměr neprodukuje odpadní vody, kanalizace zůstává beze změn. Pro sociální zázemí
bude využito stávající zařízení.

B. II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
a)
elektrická energie
Instalovaný příkon
Soudobost
Skutečný příkon
Roční potřeba el. energie
b)
stlačený vzduch
Instalovaná spotřeba
Roční spotřeba
c)
LTO
Instalovaná spotřeba
Max. výkon jednotky

Pi =

38 kW
0,85
Pp = 32 kW
Wa = 192 MWh/rok
100 m3/hod
600.000 m3/rok
120 m3/rok
53 – 197 kW/jednotka (příkon max 220 kW)

Připravovaný záměr nemá potřebu dalších surovin či energií.
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ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Pro vytápění a ohřev vody je v provozovně instalována centrální kotelna na LTO.
V kotelně jsou instalované 2 teplovodní kotle DAKON PRELAX 500 a 1 teplovodní kotel
YGNIS o jmenovitém tepelném výkonu 3x 500 kW, což při předpokládané účinnosti hořáků
92 % představuje celkový jmenovitý tepelný příkon 1630 kW.
Pracovníci nejsou během provozu vystaveni enormní tepelné nebo chladové zátěži.

OSTATNÍ SUROVINOVÉ ZDROJE

V provozovně se při provozu zdroje aplikace nátěrových hmot (lakovna) budou
používat obdobné nátěrové systémy, jako ve stávající lakovně, tedy převážně polyesterové,
polyuretanové a akrylátové nátěrové systémy, většina nátěrových hmot je
„vysokosušinových“ („high-solid“) nebo „vodouředitelných“ (tj. s obsahem organických
rozpouštědel a dořeďuje se na potřebnou viskozitu pro aplikaci vodou) nebo má vysokou
kryvost či nízký odpar těkavých organických látek z důvodu jejich polymerace po aplikaci
(dvousložkové, zejména polyesterové a polyuretanové nátěrové hmoty).
Úplná specifikace zpracovávaných surovin a odpadů z nich včetně kódů je vedena
v provozní evidenci zdroje.
Bezpečnostní a datové listy používaných surovin a pomocných přípravků jsou uloženy
u provozovatele.

B. II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
DOPRAVNÍ NÁROKY

Realizace akce nevyžaduje změny stávající dopravní situace. Objekt bude napojen na
stávající veřejnou dopravní infrastrukturu.
Při zajištění plynulého toku mezi pracovišti výroby a pracovištěm povrchových úprav
– lakovnou nevzniknou zvýšené požadavky na sklad. Nátěrové hmoty se budou skladovat ve
stávajícím skladu barev, včetně pomocného materiálu pro lakování. Hotové skelety a jiné díly
určené k další povrchové úpravě se budou skladovat v prostoru meziskladu. Hotové výrobky
se budou expedovat do stávající haly kompletace a expedice, nebo se naloží na přepravní auta
a odvezou se přímo k zákazníkovi.
Doprava bude zajišťována stávajícími kapacitami a její intenzita se sníží, v současné
době se povrchové úpravy částečně realizovaly v rámci kooperace a konstrukce se převážely
mimo závod.
Jednotlivá pracoviště povrchových úprav – lakovací boxy, sušárna a prostor
manipulace se svěšováním a navěšováním jsou propojena ručním podvěsným dopravníkem s
pojezdovými vozíky s otočnými závěsy pro ruční zavážení výrobků mezi jednotlivými
pracovišti
INFRASTRUKTURA

V rámci akce bude objekt napojen na stávající inženýrské sítě, nevzniká potřeba
budování další nové infrastruktury.
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SADOVÉ ÚPRAVY

Realizace akce nevyvolává potřebu změn stávajících sadových úprav.

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

B III.1. Ovzduší
HLAVNÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ
 OBDOBÍ VÝSTAVBY

V rámci přípravy záměru nedojde ke vzniku bodového zdroje znečišťování ovzduší.
 PO UVEDENÍ ZÁMĚRU DO PROVOZU

Lakovna – použití organických rozpouštědel – budou instalovány dva kombinované
lakovací a sušící průjezdné boxy CONQUER 5 – NOVA VERTA a sušící kabina OVEN –
NOVA VERTA.
Přívodní jednotky lakovacích boxů a sušící kabiny jsou vybaveny hořáky Riello
Guliver RG 4 (nepřímý ohřev) o jmenovitém tepelném příkonu 220 kW každý, otápěnými
ELTO.
Projektovaná spotřeba VOC se pohybuje v úrovni 12 t/rok.
Dle § 4 zák.č. 201/2012 Sb., Přípustná úroveň znečišťování
(1) Přípustná úroveň znečišťování je určena emisními limity, emisními stropy,
technickými podmínkami provozu a přípustnou tmavostí kouře.
(2) Emisní limity musí být dodrženy na každém komínovém průduchu nebo výduchu do
ovzduší. Emisní limity se dělí na
a) obecné emisní limity stanovené prováděcím právním předpisem pro znečišťující látky a
jejich skupiny a
b) specifické emisní limity stanovené prováděcím právním předpisem nebo v povolení podle
§ 11 odst. 2 písm. d) pro stacionární zdroj.
(3) Pokud je pro stacionární zdroj stanoven jeden nebo více specifických emisních
limitů nebo jeden nebo více emisních stropů, nevztahují se na něj obecné emisní limity.
Specifický emisní limit stanovený v povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) nesmí být
stejný nebo vyšší než specifický emisní limit stanovený prováděcím právním předpisem pro
daný stacionární zdroj.
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Lakovací boxy, sušící kabina – použití organických rozpouštědel
Použití organických rozpouštědel je stacionárním zdrojem, vyjmenovaným v příloze
č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., bod 9.8.
Příloha č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. Vyjmenované stacionární zdroje
Vysvětlivky k tabulce:
Sloupec A - je vyžadována rozptylová studie podle § 11 odst. 9
Sloupec B - jsou vyžadována kompenzační opatření podle § 11 odst. 5
Sloupec C - je vyžadován provozní řád jako součást povolení provozu podle § 11 odst. 2
písm. d)
kód
A
POUŽITÍ ORGANICKÝCH ROZPOUŠTĚDEL
Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení,
nespadají-li pod činnosti uvedené v bodech 9.9. až 9.14.,
9.8.
s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6
t/rok

B

C

x

Obecné emisní limity, specifické emisní limity, způsob výpočtu emisních stropů a
technické podmínky provozu stacionárních zdrojů a způsob vyhodnocování jejich plnění
stanovuje vyhl.č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o
provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.
SPECIFICKÉ EMISNÍ LIMITY, EMISNÍ STROPY A TECHNICKÉ PODMÍNKY
PROVOZU STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ, VE KTERÝCH DOCHÁZÍ K POUŽÍVÁNÍ
ORGANICKÝCH
ROZPOUŠTĚDEL,
ZPŮSOB
PROVEDENÍ
ROČNÍ
HMOTNOSTNÍ BILANCE TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK
Část I Obecná ustanovení a pojmy
1. Pro účely této přílohy jsou použita tato označení a pojmy:
a) fugitivní emise těkavých organických látek, kterými se rozumí jakékoli emise těkavých
organických látek, které nejsou odváděny do ovzduší komínem nebo výduchem
b) pojem činnost používaný v této příloze zahrnuje rovněž čištění procesního zařízení a
čištění pracovních prostorů, avšak nezahrnuje čištění výrobků, pokud není dále uvedeno
jinak
c) spotřeba organických rozpouštědel/VOC/práškových plastů, kterou se rozumí celkové
vstupní množství organických rozpouštědel/VOC/práškových plastů do zdroje za
kalendářní nebo běžný rok snížené o všechna organická rozpouštědla/VOC/práškové
plasty, které byly regenerovány v rámci daného zdroje pro opakované použití jako vstup v
daném zdroji
d) emisní limit TOC stanovený v této příloze znamená hmotnostní koncentraci těkavých
organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík.
2. Požadavky na plnění specifických emisních limitů pro zdroje uvedené v části II této přílohy
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c) emisní limit stanovený v této příloze se neuplatní, pokud u stacionárního zdroje i přes
použití nejlepší dostupné techniky není technicky a ekonomicky možné dosáhnout
stanoveného emisního limitu VOC, vyjádřeného jako podíl hmotnosti fugitivních emisí a
hmotnosti vstupních organických rozpouštědel, a zároveň tím nemohou vzniknout
významná rizika pro lidské zdraví nebo životní prostředí,
d) emisní limity se uplatňují za normálních podmínek ve vlhkém plynu.
3. Technické podmínky provozu stacionárních zdrojů
Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v této příloze používající těkavé organické
látky podle § 21 písm. a) nebo směsi s obsahem těchto látek nahrazuje tyto látky nebo
směsi s obsahem těchto látek co nejdříve a v nejvyšší možné míře méně škodlivými
látkami nebo směsmi.
Část II Specifické emisní limity a technické podmínky provozu
4. Aplikace nátěrových hmot (kód 9.8 - 9.14. přílohy č. 2 k zákonu)
Aplikací nátěrových hmot se rozumí jakákoliv činnost zahrnující jednoduchou nebo
vícenásobnou aplikaci spojitého filmu nátěrových hmot na různé typy povrchů včetně
souvisejících procesů vytékání, sušení a vypalování.
Pokud aplikace nátěrových hmot zahrnuje operaci, při které je tentýž výrobek potiskován
jakoukoli tiskařskou technologií, je tato tiskařská operace považována za součást natírání.
Samostatné tiskařské činnosti však do těchto činností zahrnuty nejsou.
Nátěrovou hmotou se rozumí jakákoliv směs, včetně transparentních laků a všech
organických rozpouštědel nebo směsí obsahujících organická rozpouštědla nezbytných pro
její správné použití, k vytváření filmu s dekorativním, ochranným nebo jiným funkčním
účinkem na určitém povrchu.
4.1. Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespadají-li pod
činnosti uvedené v podbodech 4.2. až 4.7., s projektovanou spotřebou organických
rozpouštědel od 0,6 t/rok
Činnost

Projektovaná spotřeba
organických
rozpouštědel [t/rok]

Emisní limit
TOC1),2)

VOC3) [%]

[g/m2]
nanášení nátěrových hmot
nanášení nátěrových hmot hromadné či kontinuální

0,6 - 5

90

-

>5

60

20

>5

45

20

Vysvětlivky:
1) Podíl hmotnosti emisí těkavých organických látek vyjádřených jako TOC a celkové
velikosti plochy finálního výrobku opatřeného nátěrem bez ohledu na počet aplikovaných
nátěrů.
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2) Nelze-li technicky a ekonomicky dosáhnout stanoveného hodnoty emisního limitu v g/m,
nebo pokud technicky nelze stanovit velikost upravovaného povrchu, nesmí být překročen
emisní limit TOC 50 mg/m3 v žádném z výduchů pro odpadní plyn z jednotlivých prostorů
- nanášení, vytěkání, sušení, vypalování.
3) Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních organických rozpouštědel.
Vzhledem k charakteru nátěrů (síla vrstvy) nebude možné dodržení emisního
limitu TOC 60 g/m2, bude dodržován emisní limit TOC 50 mg/m3.
Dle bilance spotřeby barev, fondu pracovní doby a množství odtahovaného vzduchu
(Technická zpráva Trendis, spol. s r.o.) bude maximální koncentrace VOC (jako TOC) bez
zahrnutí adsorpce na filtrech s náplní AU dosahovat hodnot 44,8 mg/m3, průměrná
koncentrace VOC (jako TOC) bez zahrnutí adsorpce na filtrech s náplní AU bude dosahovat
hodnot 33,4 mg/m3.
Dle projektové dokumentace se předpokládá, že AU bude měněno 1x za měsíc.
Roční spotřeba látek VOC
12 000 kg
Náplň AU ve filtrech
480 kg
Jímací schopnost náplně AU je cca 30 % jeho hmotnosti.
Při předpokládané měsíční výměně AU by došlo k záchytu cca 1 730 kg/rok VOC, což
představuje cca 14 % celkových emisí VOC.
Dle citovaného autorizovaného měření emisí – INECO průmyslová ekologie s.r.o. –
měření stávající lakovny, výduchy 401 – 404 bylo v průběhu 6-ti hodinového měření
spotřebováno 21 kg barev vč. přísad, což odpovídá cca 7,2 kg VOC, tj. 1,2 kg/hod VOC.
Při naměřeném hmotnostním toku VOC na výduších 401 – 404 v úrovni 0,64 kg/hod
(0,544 kg/hod TOC) to odpovídá účinnosti záchytu na AU v úrovni 53%.
Pokud budeme uvažovat reálnou účinnost záchytu VOC na filtrech s AU v úrovni
50%, bylo by možné zachytit cca 6 000 kg/rok VOC, což by však představovalo provádět
výměnu filtrů s AU v časovém intervalu cca 10 dní.
Toto řešení odpovídá i BAT.
Při dobré funkci adsorpčních filtrů s náplní AU lze očekávat výstupní koncentrace
VOC (jako TOC) v úrovni do 25 mg/m3.
Spalování paliv je stacionárním zdrojem, vyjmenovaným v příloze č. 2 k zákonu č.
201/2012 Sb., bod 1.1.
Příloha č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. Vyjmenované stacionární zdroje
Vysvětlivky k tabulce:
Sloupec A - je vyžadována rozptylová studie podle § 11 odst. 9
Sloupec B - jsou vyžadována kompenzační opatření podle § 11 odst. 5
Sloupec C - je vyžadován provozní řád jako součást povolení provozu podle § 11 odst. 2
písm. d)
ENERGETIKA - SPALOVÁNÍ PALIV
Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném
1.1.
příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně
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Hořák nepřímého ohřevu lakovacích boxů a sušící kabiny o instalovaném
tepelném příkonu 220 kW nedosahuje limitní hranice 0,3 MW, není vyjmenovaným
zdrojem dle přílohy č. 2 k zákonu.

HLAVNÍ PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ



OBDOBÍ VÝSTAVBY

Nepředpokládá se vznik plošného zdroje znečišťování ovzduší.


PO UVEDENÍ ZÁMĚRU DO PROVOZU

Realizací záměru nevznikne plošný zdroj znečišťování ovzduší.
HLAVNÍ LINIOVÉ ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší bývá ve většině případů automobilová doprava.
Při přípravě akce bude docházet ke zvýšenému pohybu dopravní techniky - nákladní
automobily a další související mechanizace pro úpravu haly a instalaci technologie.
Provoz záměru nevyžaduje změny stávající dopravní situace.

B. III.2. Odpadní vody
SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ VODY
 OBDOBÍ VÝSTAVBY

Vody splaškového charakteru v průběhu výstavby budou vznikat v souvislosti
s pohybem stavebních a montážních dělníků v areálu. Předpokládá se 4-5 osob po dobu
několika týdnů.
Spotřeba vody pro sociální zázemí (1 osoba po 60 l/os/den)
Celkové množství splaškových vod, odhad

300
10

l/den
m3

Bude využito stávající sociální zázemí.
 PO UVEDENÍ ZÁMĚRU DO PROVOZU

Záměr neprodukuje odpadní vody. Obsluha bude využívat stávající sociální zařízení.
TECHNOLOGICKÉ ODPADNÍ VODY


OBDOBÍ VÝSTAVBY

V tomto období nebudou vznikat technologické odpadní vody.
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 PO UVEDENÍ ZÁMĚRU DO PROVOZU

Záměr neprodukuje technologické odpadní vody.

DEŠŤOVÉ ODPADNÍ VODY

Technologie bude umístěna ve stávajícím objektu haly 2, nedojde ke změnám
v bilanci ani způsobu odtoku dešťových vod. Bude využit stávající kanalizační systém.

B. III.3. Odpady
Kategorizace odpadů
Při nakládání s odpady musí být respektovány zásady zákon č.185 ze dne 15. května
2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů
(novela 154/2010 Sb.) a návazných prováděcích vyhlášek Ministerstva životního prostředí,
zejména vyhl. č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů a
vyhl. č.383/2001 Sb o podrobnostech nakládání s odpady.
Základní všeobecnou povinností podle tohoto zákona je předcházení vzniku odpadů,
omezování jejich množství a nebezpečných vlastností.
V případě, že nelze vzniku odpadů zabránit, musí být tyto přednostně využity, případně
odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí.
Podle tohoto zákona původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s
odpadem odpad zařadit podle Katalogu odpadů, který Ministerstvo životního prostředí (dále
jen "ministerstvo") vydalo shora uvedeným prováděcím právním předpisem.
Původce odpadů je povinen
a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,
b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11,
c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a
prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich
převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické
osoby
d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich
skutečných vlastností,
e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,
f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a
zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a
prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování zařízení a látek s obsahem
PCB vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo
prováděcím právním předpisem,
h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání
předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s
odpady,
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i) zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím
právním předpisem a zajišťovat jeho plnění,
j) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu
se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství,
k) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,
l) platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v
tomto zákoně.
Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo
odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení
do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3.
Za dopravu odpadů odpovídá dopravce. Na každou oprávněnou osobu, která
převezme do svého vlastnictví odpady od původce, přecházejí povinnosti původce, s
výjimkou povinností uvedených v odstavci 1 písm. i) a j).
Ministerstvo životního prostředí stanovilo vyhláškou rovněž náležitosti žádosti o
souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.
Za zásadní je možno považovat i ustanovení § 9a zák.č. 154/2010 Sb. Hierarchie
způsobů nakládání s odpady
(1) V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání
s odpady:
a) předcházení vzniku odpadů,
b) příprava k opětovnému použití,
c) recyklace odpadů,
d) jiné využití odpadů, například energetické využití,
e) odstranění odpadů.
(2) Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit, pokud se na základě
posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním
prokáže, že je to vhodné.“.
 OBDOBÍ VÝSTAVBY

Odpady, vznikající v rámci výstavby lze v současné době stanovit pouze technickým
odhadem. Předpokládá se možnost vzniku následujících odpadů:
Kód
08 01 11
08 01 12
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 06
15 01 10
15 02 02
15 02 03
17 01 07

Název odpadu
Odpadní barvy a laky s org. rozp.
Jiné odp. barvy a laky řed. vodou
Papírové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Směsné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných
látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné
Absorpční činidla, čistící tkaniny a
ochranné oděvy znečištěné NL
Absorpční činidla neznečišť. NL
Směsi nebo oddělené frakce betonu,
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N
O
O
O
O
O
N
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A1,A2
A1
A1
A1
A1
A2

N

A1,A2

O
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17 04 05
17 04 11
17 06 04
17 08 02

cihel a tašek (neznečištěné
nebezpečnými látkami)
Železo a ocel
Kabely (bez nebezpečných látek)
Izolační materiály (bez obsahu azbestu
a nebezpečných látek)
Stavební materiály na bázi sádry
(neznečištěné nebezpečnými látkami)

O

A1,A2

O
O

A1
A1
A1

O
O

A1,A2

A1 – využití /recyklace, palivo a pod. /
A2 – likvidace /skládkování, předání oprávněné organizaci/
 PO UVEDENÍ ZÁMĚRU DO PROVOZU

Vnitřně bude režim nakládání s odpady upraven interní směrnicí pro tuto oblast.
Pro odpady, které mají nebezpečné vlastnosti budou vyčleněna shromaždiště a
shromažďovací prostředky (kontejnery a speciální nádoby na nebezpečný odpad), které
vyhovují požadavkům platné legislativy (v současné době § 5, vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.
o podrobnostech nakládání s odpady). Areál je vybaven dostatečným počtem dobře
přístupných nádob na tříděný sběr komunálního odpadu. Vznikající odpady budou přednostně
využívány.
Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a pokud produkuje
více než 100 kg nebezpečných odpadů, nebo více než 100 tun ostatních odpadů za kalendářní
rok, podávat také pravidelně hlášení o produkci a způsobu nakládání s odpady.
S ohledem na charakter provozu budou hlavní odpady představovat zbytky barev,
obaly jimi znečištěné a odpady, vznikající v rámci údržby a oprav zařízení.
Kód
07 02 13
08 01 11
15 01 06
15 01 10
15 02 02
17 06 04
20 01 39
20 01 08
20 01 21
20 03 01

Název odpadu
Plastový odpad
Odpadní barvy a laky s org. rozp.
Směsné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných
látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné
Absorpční činidla, čistící tkaniny a
ochranné oděvy znečištěné NL
Izolační materiály (bez obsahu azbestu
a nebezpečných látek)
Plasty
Biologicky rozložitelný kuchyňský
odpad
Zářivka
Směsný komunální odpad

Kategorie
O
N
O
N

N

A1,A2
A1

O
O
O

A1
A2

N

A2

O

A1,A2

A1 – využití /recyklace, palivo a pod. /
A2 – likvidace /skládkování, předání oprávněné organizaci/
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Při nakládání s odpady musí organizace zejména:
- při své činnosti předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné
vlastnosti, dále musí přednostně odpady využívat
- plnit povinnost přednostně materiálové využití odpadů před jiným využitím odpadů např.
energetické teprve potom se uvažuje o jejich odstranění
- při posuzování způsobu odstranění odpadů má vždy přednost způsob, který je šetrnější k
životnímu prostředí. Odstraňování uložením na skládku je možné jen v tom případě, že jiný
způsob není dostupný nebo by přinášel riziko ohrožení životního prostředí
- k převzetí odpadu je oprávněna pouze právnická nebo fyzická osoba, která je
provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného
druhu odpadu
Balení a značení nebezpečných odpadů se řídí předpisy o chemických látkách (157/98
Sb.). Nebezpečné odpady musí být označeny grafickým symbolem (H1, H2, H3, H6, H8, H9,
H14) a ostatní “nebezpečný odpad” a v místě musí být dostupný identifikační list
nebezpečného odpadu.
Při nakládání s nebezpečnými odpady je třeba dodržet následující zásady:
-shromažďovací prostředky musí být odlišné od jiných nádob používaných ke
skladování nebo shromažďování ostatních odpadů
-musí být zabezpečeny před atmosférickými vlivy
-na shromažďovacím prostředku musí být název odpadu, katalogové číslo a jméno a
příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku
 ODPADY VZNIKLÉ PO DOŽITÍ ZÁMĚRU

V případě likvidace stavby a jejího provozu, která přichází v úvahu prakticky po
ukončení fyzické životnosti stavby by investor postupoval podle zásad platného stavebního
zákona a zákona o odpadech.
O množstvích a druzích odpadů, které by v takovém případě vznikly, lze pouze
spekulovat, proto nejsou dále specifikovány. Charakter stavby i provozu však nepředpokládá
vznik dalších nebezpečných odpadů či odpadů, jejichž likvidace by byla problematická.

B.III.4. Ostatní
HLUK A VIBRACE
 OBDOBÍ VÝSTAVBY

Realizace záměru předpokládá instalaci nové technologie uvnitř stávajícího objektu.
V období přípravy záměru nebudou prováděny práce, které by byly významným
zdrojem hluku či vibrací.
 PO UVEDENÍ ZÁMĚRU DO PROVOZU
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Pro posouzení hlukové situace byla zpracována akustická studie (viz samostatná
příloha).
Hluková studie obsahuje stanovení a posouzení hluku v souvislosti se změnou provozu
v novostavbě montážní haly 2. Cílem je vyhodnotit vliv uvažovaného provozu nové
vzduchotechniky na nejbližší chráněný venkovní prostor a prostor staveb z hlediska příspěvku
hlukové zátěže.

Půdorys haly 2 s uvedením předpokládaných ekvivalentních hladin akustického tlaku
A pro na sebe navazujících nejhlučnějších 8 denních hodin LAeq8h ( dB ) :
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Při dodržení výchozích podmínek zadání, zahrnutí uvedených zásad – akustických
opatření dle části 5 Akustické studie lze v okolním chráněném venkovním prostoru
provozovny PETER – GFK Kocbeře vč. provozu nové haly 2 očekávat splnění požadavku
hygienického limitu hluku pro dobu denní. Dobu noční ( možnost provozu třetí směny ) bude
možno objektivně posoudit až na základě výsledků měření hluku. Po případné realizaci
dalších dílčích cílených protihlukových opatření lze předpokládat vyhovující stav i v tomto
případě.
Předpokladem je realizace protihlukových opatření dle části 5 předkládané studie:
organizační :
- noční směny možno provozovat pouze po prověření hlukové zátěže okolí provozovny vč.
nové haly 2 měřením hluku s vyhovujícím výsledkem. Za tím účelem bude zřejmě nutno
realizovat cílené doplňující protihlukové úpravy na základě objektivní skutečnosti vč.
technicko – ekonomické analýzy.
- obslužná nákladní doprava jen v době denní, trasa v areálu závodu co nejdále od venkovního
chráněného prostoru
- okna při provozu trvale zavřená ( pevné výplně, nebo opatření k zamezení možnosti volného
otevírání ), vrata pro závoz a expedici otevírat na nezbytně nutnou dobu jen v době denní –
výpočtový předpoklad je v obou případech 30 min za směnu
stavební :
- minimálně v prostoru broušení a agregátů u lakovacích kabin opatřit obvodové stěny haly
akustickými předstěnami typu sádrokarton s mezerou a absorbentem v celkové tloušťce
min100. mm, totéž v těchto prostorách provést jako akustické podhledy - vrata a dveře v
obvodovém plášti musí po zabudování vykazovat hodnotu vážené neprůzvučnosti R´w ≥ 25
dB
venkovní technologie – vzduchotechnika :
- nad střechou u jednotlivých zařízení ( výduchů ) musí vykazovat hodnotu hladiny
akustického tlaku LAeq,T1m ≤ 50 dB, v případě jiřní fasády 55 dB, ostatní fasády bez zdrojů
hluku
Objektivní hodnoty hluku z provozovny lze získat pouze měřením hluku po ( např.
zkušebním ) zahájení provozu nové výrobní technologie.

Vibrace
Posuzovaný záměr nebude obsahovat zařízení, které by způsobovalo vibrace o
hodnotách a frekvencích, překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny
z hlediska ochrany lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost okolních stavebních
objektů.
RADIOAKTIVNÍ A OSTATNÍ ZÁŘENÍ
 OBDOBÍ VÝSTAVBY

Při přípravě záměru nebude docházet k produkci radioaktivního ani elektromagnetického
záření.
 PO UVEDENÍ ZÁMĚRU DO PROVOZU
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Provozem záměru nebude docházet k produkci radioaktivního ani elektromagnetického
záření. S radioaktivními odpady nebude v areálu nakládáno.

B.III.5.Rizika havárií
MOŽNOST VZNIKU HAVÁRIÍ

Havarijní situace ohrožující životní prostředí je možno, vzhledem k charakteru
činnosti předpokládat pouze výjimečně. Zcela vyloučeno je skladování a nakládání se zvláště
nebezpečnými vybranými chemickými látkami podle zák.č.350/2011 Sb., zák.č. 59/2006 Sb.
či přílohy č. 1 k zák.č. 254/2001 Sb.






Možnost vzniku havárií souvisí s:
přerušením dodávek energií
poruchami zařízení
úniky látek
selháním lidského faktoru
požárem

Rizika poruch zařízení, úniků látek nebezpečných povrchovým a podzemním vodám
i rizika požáru lze minimalizovat běžnými opatřeními a dodržováním obecně závazných
předpisů, normativů a manipulačních a havarijních řádů. Speciální preventivní nebo
bezpečnostní opatření (varovné systémy ap.) nejsou nutná. Vzhledem k pozici vůči obytné
zástavbě obce a počtu obyvatel je riziko ohrožení okolního obyvatelstva nízké a to i v případě
mimořádné události. Za běžných okolností lze riziko ohrožení zdraví obyvatel (včetně
zaměstnanců) označit za velmi nízké.
Možná rizika havárií jsou v počtu pravděpodobnosti obvyklá v objektech obdobného
charakteru, nevyžadují proto speciální preventivní opatření, kromě obvyklých (zpracování
provozních a manipulačních řádů, havarijních řádů, požární prevence).
Následky eventuálních havárií by měly pouze lokální charakter, většinou omezený
na vlastní areál a jeho bezprostřední okolí. Riziko ohrožení obyvatelstva je poměrně nízké a
lze je uvažovat pouze v případě mimořádné události.
Markantní dopady na obyvatelstvo nejbližší obytné zástavby nebo ohrožení některé
ze složek životního prostředí rozsáhlejšího charakteru lze i v případě dále popsaných
potencionálních typů havárií vyloučit.
Jejich předpokládané poměrně malé následky jsou likvidovatelné běžnými
prostředky, lokálně dostupnými, respektováním požadavků platných předpisů a normativů při
výstavbě a provozu.
Riziko rozsáhlejšího poškození složek životního prostředí nastává prakticky pouze v
případě mimořádné události zejména požáru či havárie dopravního prostředku. Za největší
riziko lze v tomto případě označit možnost emisí škodlivin do ovzduší či kontaminaci
povrchových vod, případně zdrojů podzemních vod únikem látek škodlivých vodám.
V případě havarijních situací menšího rozsahu je míra rizika přijatelná, neboť
existuje možnost účinného sanačního zásahu.
Přerušení dodávek energií
Přerušení dodávky elektrické energie
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Stupeň důležitosti dodávky el. energie dle ČSN 34 16 10 :
nouzové osvětlení, evakuační spotřebiče - stupeň č.1, připojeno na SÍŤ / UPS / náhradní zdroj
ostatní rozvody - stupeň č.3, připojeno na SÍŤ
Přerušení dodávky ELTO

ELTO je používán pro provoz hořáků nepřímého ohřevu lakovacích boxů a sušící kabiny,
přerušení dodávky znamená prodloužení doby sušení a tedy i omezení lakovacích prací.
Přerušení dodávky vody

Výrobní technologie nemá potřebu vody, přerušení dodávky nemá vliv na činnost.
Poruchy zařízení
Pracoviště lakování není zařízením, které v případě poruchy jednotlivých součástí
(výrobního zařízení, manipulačních prostředků) může nevratně ohrozit životní prostředí, při
poruše jakékoliv části zařízení je vyloučeno nastartování nekontrolovatelných reakcí.
Podrobný popis možných havárií a postupů při nich bude součástí aktualizovaného
havarijního plánu, zpracovaného dle ustanovení § 2 vyhlášky č. 450/2005 Sb. „o náležitostech
nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení
havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků“
Opravy manipulačních prostředků jsou zajišťovány prostřednictvím servisní
organizace mimo areál, nemohou tudíž být zdrojem znečištění prostředí.
Úniky látek
Předpokládat lze pouze úniky látek ze skladových obalů či výrobních zařízení a úniky
ropných látek z dopravních prostředků. Případné úniky je nutno okamžitě eliminovat využitím
sorpčních materiálů, případně zajistit sanaci horninového prostředí postižené lokality.
Postižená lokalita musí být v co nejkratším časovém horizontu uvedena do původního stavu.
Selhání lidského faktoru
Riziko ohrožení kvality životního prostředí vlivem selhání lidského faktoru je
vzhledem k charakteru činnosti a zabezpečení areálu minimální.
Požár
Požární bezpečnost nových pracovišť bude řešena v rámci celkové koncepce požární
bezpečnosti areálu podle principů ČSN 73 0804 (Požární bezpečnost staveb - výrobní
objekty).
V objektu nebudou skladovány látky a materiály uvedené v části 1 ČSN 73 0845, pro
které tato norma neplatí (např. radioaktivní látky, technické plyny, hořlavé zkapalněné
uhlovodíkové plyny, tuhá paliva, kyseliny, žíraviny, jedy, karbid vápníku, chemické látky,
výbušiny, hořčík, sodík, draslík apod.).
Příjezd požárních vozidel do prostoru záměru bude možný odbočením ze stávajících
komunikací.
Vnitroareálová komunikace dále umožní příjezd požární techniky až ke vstupu do
objektu. Stávající místní komunikace vyhovují požadavkům ČSN 73 0804.
Vnitřní zásahové cesty se v hale nepožadují (čl. 13.5.1 ČSN 73 0804).

44

INECO průmyslová ekologie s.r.o.
Oznámení záměru ke zjišťovacímu řízení
PETER – GFK spol. s r.o. – Změna novostavby montážní haly 2 – Lakovna II

DOPADY NA OKOLÍ

Při vzniku požáru
Zahoření znamená vždy vývin nebezpečných zplodin s obsahem toxických látek
poškozujících zdraví. Charakter pracoviště a protipožárních opatření vylučuje vysoké riziko
šíření zplodin nebezpečných látek na okolní zástavbu.
Postup při vzniku požáru bude uveden v havarijním plánu a požárním řádu .
Při úniku nebezpečného odpadu
K úniku nebezpečného odpadu může dojít na výrobním pracovišti, komunikaci či manipulační
ploše areálu. V případě havárie je nutné použít sorpční materiál k zachycení nepolárních
uhlovodíků. V případě havárie většího rozsahu ve spolupráci s HZS, případně odbornou
firmou. Podrobný popis možných havárií a postupů při nich bude součástí havarijního plánu,
zpracovaného dle ustanovení § 2 vyhlášky č. 450/2005 Sb. „o náležitostech nakládání se
závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií,
jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků“.
Při úniku nebezpečného odpadu z dopravního prostředku
Při úniku ropných látek z dopravního prostředku na vozovku bude havárie odstraněna
běžnými prostředky pro likvidaci následků havárie tohoto typu.
PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Před uvedením jednotlivých technologických zařízení do provozu bude zpracován
provozní řád a havarijní plán. V těchto dokumentech bude podrobný popis opatření pro případ
krizových situací jako je havárie při úniku ropných látek nebo jiného možného ohrožení
kvality životního prostředí, zejména kvality povrchových a podzemních vod. Dále bude
zpracováno posouzení požárního nebezpečí a požární řád.
Před zahájením provozu budou všichni pracovníci seznámeni s bezpečnostními a
protipožárními předpisy a systémem opatření pro případ havárií.
Pro případ havarijního zhoršení jakosti vod bude vypracován plán havarijního opatření
(havarijní plán) dle ustanovení § 2 vyhlášky č. 450/2005 Sb. „o náležitostech nakládání se
závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií,
jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků“, který bude předložen ke
schválení příslušnému vodohospodářskému orgánu.
Pro případ havarijního zhoršení jakosti vod budou připraveny technické prostředky pro
likvidaci případných následků úniku závadných látek, a to zejména sanační prostředky se
sorpční schopností pohlcovat látky nepolárního charakteru (vapex, perlit apod.).
Pro případ zahoření bude k dispozici odpovídající počet ručních hasících přístrojů pro
lokalizaci požáru menšího rozsahu.
Areál se nenachází v zátopové oblasti, povodňový plán není zpracován.
NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ

V případě úniku látek škodlivých vodám je nutno urychleně všemi dostupnými
prostředky na pracovišti zamezit jejich dalšímu úniku, v nejvyšší možné míře je zachytit a
shromáždit a zajistit jejich odpovídající odstranění. Provedení následných sanačních opatření
bude odpovídat charakteru a rozsahu potenciální havárie.
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ČÁST C – ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
C.1.VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIROMENTÁLNÍCH
CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Obec Kocbeře se nachází v centrální části Královéhradeckého kraje, ve spádovém
obvodu obce s rozšířenou působností Dvůr Králové, na spojnici Jaroměř – Trutnov, na silnici
I/37.
Založení obce Kocbeře se datuje na konec 13. nebo začátek 14. stol, kdy obec založili
němečtí osadníci. Původní název Rettendorf vznikl údajně ze slova reuten – mýtiti. Panství
zdědil hrabě F. A. Špork, zakladatel barokního lázeňského areálu v Kuksu. V Kocbeřích se
zachoval kámen s vytesaným jelenem, pocházející z roku 1726 jako památka na hraběcí lov.
V obci bývaly dva mlýny. K architektonickým zajímavostem obce patří roubený statek na
křižovatce, kapličky a v blízkých lesích Šporkovy hraniční kameny. Ke Kocbeřím patří
Janská studánka na samotě Dobrá Voda v Lese Království. Krajina je zde bohatá na vodní
zdroje, jejich léčebné účinky jsou známy již od 16. století. V roce 1671 byla u Janské
studánky postavena kaple sv. Jana Křtitele s poustevnou a stala se vyhledávaným poutním
místem. Vedle pramene stávala dřevěná hospoda s lázeňským domem.
Staré Kocbeře vznikly jako „ulicovka“ u trasy z Jaroměře na Trutnov v místě odbočení
na Dvůr Králové.
Nové Kocbeře byly původně osadou pro lesní dělníky na okraji lesního masivu.
Dalším rozvojovým impulzem pro Nové Kocbeře bylo založení textilní továrny v polovině
19. století. Podnik se stal jedním z nejvýznamnějších i v rámci Rakouska – Uherska.
Obec je tvořena ze tří částí. Jsou to původní obec Kocbeře, Nové Kocbeře a nedaleko
ležící osada Nová Ves. Obcí Kocbeře protéká potok, který pramení v lesních mokřinách
nedaleko Janské studánky a na hřebeni v lese severně od obce.
Náves ve Starých Kocbeřích je dnes znehodnocena provozem silnice I. třídy I/37.
Zemědělský areál byl postaven na jihozápadním okraji vesnice v návaznosti na staré usedlosti
při původní návsi. Negativní stavební dominantou je mohutné silo.
Stavebně historický vývoj Nových Kocbeří je dodnes patrný v urbanistické struktuře
sídla. Skupina chalup je rozložena kolem malého jadérka západně od silnice a další chalupy
lemují okraj lesa východně od silnice. Severní část obce ovládá areál bývalé textilní továrny,
dnes PETER – GFK spol. s r.o. Továrna si zachovala historickou tvář a společně s komínem
tvoří jednu z dominant vesnice. V okolí byly postaveny rodinné i bytové domy pro dělníky a
další pracovníky továrny, z nichž některé jsou dodnes charakteristické jednotným
architektonickým výrazem. V sousedství je areál sportoviště.
Na lokalitě záměru ani v jeho blízkém okolí se nevyužívají žádné přírodní zdroje. Je
dlouhodobě součástí urbanizovaného prostoru.
Při celkovém hodnocení kvality životního prostředí a jeho únosného zatížení je třeba
se držet hlavních charakteristik dotčeného území:
Dotčené území se nachází v Královéhradeckém kraji.
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Dotčené území neleží v NP, CHKO, na ploše uvažovaného záměru nejsou
vyhlášeny národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky či
přírodní památky.
Dotčené území není součástí žádného přírodního parku
Plocha uvažovaného záměru se nenachází v blízkosti chráněného ložiskového
území.
Dotčené území není součástí soustavy NATURA 2000.
Na ploše uvažovaného záměru nenacházejí žádné registrované kulturní či
historické památky.
Dotčené území se nachází v oblasti antropologicky pozměněné.
Dotčené území se nenachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Kvalita životního prostředí v dotčeném území je detailněji popsána v následujících
částech kapitoly C.
Kvalitu životního prostředí v zájmovém území jako celku lze hodnotit jako dobrou.
Území na hranici Podkrkonoší má značné přírodní hodnoty a krajině estetickou atraktivitu.
Nabízí v širším okolí dobrou možnost rekreace.
Pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu je významné zapojení Kocbeří do Společenství
obcí Podkrkonoší. Společenství si nechalo v roce 2005 zpracovat „Strategii trvale
udržitelného turistického ruchu Společenství obcí Podkrkonoší“.
Priority trvale udržitelného využívání území - vyplývají např. z meziodvětvových a
odvětvových koncepcí, územně plánovacích dokumentací nebo strategií regionálního rozvoje.
Zpracovatelům oznámení ke zjišťovacímu řízení není známo, že by se realizace záměru týkala
nějaká meziodvětvová a odvětvová koncepce.
Obec Kocbeře nemá vypracovaný územní plán, záměr je lokalizován do území
dlouhodobě využívaného pro průmyslovou výrobu.
Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž – přímo v zájmovém území se nevyskytují
kvalitní přírodní prvky a území jako takové nemá charakter přírodního prostředí, je silně
antropogenně ovlivněno a pozměněno. Ekologická stabilita takového území je nízká, to
znamená, že citlivě (a často i nevratně) reaguje na nepříznivé vlivy. Území ztrácí schopnost
vyrovnat se s negativními dopady nebo se zvýšením zátěže a jeho celková kvalita se zhoršuje.
Jak vyplývá z provedených vyhodnocení vlivů posuzovaného záměru na životní
prostředí, nevnese záměr do území další významnou ekologickou zátěž, která by zhoršila
stávající stav.
Širší okolí záměru pak představuje relativně atraktivní území se značným potenciálem
využití. V kontextu šíře ekologické valence (případně míry tolerance ekosystémů vůči
změnám) je možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm nevyskytují žádná stanoviště
se specifickými nároky. Nejsou zastoupena ani stanoviště stenoekního charakteru s úzkým
intervalem míry tolerance ke změnám, např. oligotrofní rašeliniště, kyselá stanoviště
původních písčin, případně vysychavá lada na hadcích, vápencích atp., ani stanoviště zvláště
chráněných nebo regionálně vzácných druhů, vyžadujících velmi specifické podmínky z
hlediska hydrických či trofických poměrů stanoviště.
Kocbeře
� mohou těžit ze zajímavé historie (např. válka 1866, Šporkova nadace), stavebních památek,
lidové architektury, a množství drobné architektury (sochy, kameny, kříže, kaple a další) v
krajině i v sídlech
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� existují zde menší ubytovací kapacity v penzionech
� vedou zde pěší, cyklistické i zimní běžecké turistické trasy
� naučná stezka po Šporkových kamenech
� informační tabule v krajině i sídlech
Územní systém ekologické stability 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.
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.
Cílem ÚSES je izolovat od sebe ekologicky labilní části krajiny soustavou stabilních a
stabilizujících ekosystémů.
Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou
navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně
ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase.
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.
Biocentra a biokoridory jsou rozlišeny dle jejich významu a rozsahu na lokální, regionální a
nadregionálního významu.
Interakční prvek je strukturní součást územního systému ekologické stability
zprostředkovávající příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní ekologicky méně
stabilní krajinu. Tento krajinný segment je zpravidla ekotonového charakteru, tzn. tvořící
hraniční pásmo mezi rozdílnými druhy společenstev či ekosystémů. Typickými interakčními
prvky jsou lesní okraje, remízky, skupiny stromů, drobná prameniště, aleje, vysokokmenné
sady, parky, atd.
Z nadřazeného územního plánu a systému ÚSES řešené lokality plyne, že uvažovaný
záměr není v kolizi s prvky ÚSES.
V lokalitě záměru se nenachází žádné skupiny či druhy nerostných surovin, nejsou zde
žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob nerostných surovin nebo mimo
tuto bilanci.
Krajinný ráz
Hlavními prvky krajinného rázu jsou konfigurace terénu (reliéf), vegetační a antropogenní
textury. Výrazné antropogenní textury v území tvoří nápadné objekty vlastního areálu a
koridory pozemních komunikací. Vzhledem k těmto skutečnostem krajina lokality záměru
nepůsobí výrazným dojmem, její estetická hodnota je minimální.
V pracích Míchala (1997) je uvedena základní typologie krajin použitelná při hodnocení
krajinného rázu. Byly definovány tři účelové krajinné typy:
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Typ A
krajina silně pozměněná civilizačními zásahy („plně antropogenizovaná“),
dominantní až výlučný výskyt sídelních a industriálních nebo agroindustriálních prvků.
Zaujímá cca 30 % území ČR.
Typ B
krajina s vyrovnaným vztahem mezi přírodou a člověkem („harmonická“),
masový výskyt přírodních a agrárních prvků, plošně omezený výskyt sídelních prvků a
ojedinělý výskyt industriálních prvků. Zhruba 60 % rozlohy ČR.
Typ C
krajina s nevýraznými civilizačními zásahy („relativně přírodní“), dominantní
výskyt přírodních prvků, minimum sídelních a absence industriálních prvků. Zaujímá cca 10
% rozlohy ČR.
Každá z těchto kategorií je dále dělena na tři podkategorie:
 (+)
zvýšená hodnota
 (0)
základní hodnota
 (-)
snížená hodnota
Kombinací potom vzniká celkem 9 typů. Ve smyslu uvedeného členění lze širší zájmové
území zařadit rámcově do typu (B+) .
Podíl zemědělského půdního fondu z celkové výměry je v Kocbeřích 31,3 %. Z tohoto
podílu vyplývá poměrně vysoký koeficient ekologické stability 2,3 v Kocbeřích.
Chráněná území
V přímém dosahu záměru a jeho možných přímých vlivů se nenachází žádné zvláště
chráněné území (národní park, národní přírodní rezervace, národní přírodní památka,
chráněná krajinná oblast, přírodní památka, přírodní rezervace, přírodní park, přechodně
chráněná plocha) ve smyslu zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny v platném znění,
lokalita však leží na území, chráněném ve smyslu vodohospodářském (chráněná oblast
přirozené akumulace vod) podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění.
Areál nezasahuje do chráněného území ve smyslu zákona č. 44/1998 Sb., o ochraně
nerostného bohatství v platném znění. (chráněné ložiskové území). Lokalita není vedena dle
legislativy Evropských společenství v oblasti územní a druhové ochrany přírody (směrnice
79/409/EHS, směrnice 92/43/EHS, rozhodnutí 97/266/ES) v Evropsky významných lokalitách
(Natura 2000).
Připravovaný záměr se nenalézá v oblasti, do které by zasahovala ochranná pásma ve
smyslu dikce zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění, tj. ochranná pásma vodních
zdrojů nebo zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních
minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých
souvisejících zákonů (lázeňský zákon) v platném znění – tj. ochranná pásma minerálních vod.
Stávající areál ani vlastní lokalita záměru se nenachází v zátopovém pásmu.
Posuzovaný záměr není v přímém kontaktu s chráněným územím.
Zvláště chráněná území
Ve vlastním zájmovém území záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná území
přírody ve smyslu § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Zájmové území je dostatečně vzdálené od území CHKO a PP.
Území přírodních parků
Nevyskytují se a nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
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Významné krajinné prvky
Významný krajinný prvek je v zákoně ČNR č. 114/1992 Sb. definován jako ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, který utváří její typický vzhled nebo
přispívá k držení její stability. Významnými krajinnými prvky dle zákona (§ 3 písm. b/
zákona č. 114/1992 Sb.) jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále
jimi mohou být jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, meze, trvalé travní plochy,
naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou
jimi být i cenné plochy porostů útvarů včetně historických zahrad a parků.
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla
narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce.
K zásahům do VKP je třeba závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany
VKP stanoví MŽP obecně závazným právním předpisem.
V zájmovém území výstavby se nenachází prvky VKP.
Na zájmové ploše ani v jejím bezprostředním okolí nerostou žádné vyhlášené památné
stromy.
Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Vlastní záměr se nenachází v území historického, kulturního nebo archeologického
významu.
Území hustě zalidněné
Vlastní lokalita záměru – jedná se o území s rozvolněnou obytnou zástavbou.
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Jak vyplývá z dále uvedených údajů, lokalita není zatěžována nadlimitními imisními
koncentracemi .
Imisní limity jsou dány zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v příloze č.1
tohoto zákona jsou specifikovány imisní limity a povolený počet jejich překročení za
kalendářní rok.
1. Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení
Maximální
překročení

Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit

Oxid siřičitý

1 hodina

350 μg.m-3

24

Oxid siřičitý

24 hodin

125 μg.m-3

3

Oxid dusičitý

1 hodina

200 μg.m-3

18

-3

0

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

40 μg.m

Oxid uhelnatý

maximální
denní
osmihodinový průměr

10 mg.m-3

0

1)

Benzen

1 kalendářní rok

5 μg.m-3

0

Částice PM10

24 hodin

50 μg.m-3

35

Částice PM10

1 kalendářní rok

40 μg.m-3

0

Částice PM 2,5

1 kalendářní rok

25 μg.m-3

0

1 kalendářní rok

-3

0

Olovo

0,5 μg.m

50

počet
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Poznámka: 1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením
osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných
každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, to jest první
výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00
daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.
2. Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka Doba průměrování
Oxid siřičitý
Oxidy dusíku1)

Imisní limit

kalendářní rok a zimní období (1. října - 31. března)

20 μg.m-3

1 kalendářní rok

30 μg.m-3

Poznámka: 1) Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého
vyjádřený v jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého.
3. Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 vyhlášené pro
ochranu zdraví lidí
Znečišťující látka Doba průměrování

Imisní limit

Arsen

1 kalendářní rok

6 ng.m-3

Kadmium

1 kalendářní rok

5 ng.m-3

Nikl

1 kalendářní rok

20 ng.m-3

Benzo(a)pyren

1 kalendářní rok

1 ng.m-3

Imisní zatížení lokality a nejbližšího okolí
VOC nemají stanoven imisní limit, nejsou monitorovány sítí AIM ČHMÚ (Automatický
Imisní Monitoring Českého hydrometeorologického ústavu), nejsou pro ně zpracovávány
imisní mapy.
Lze však konstatovat, že s ohledem na zdroje znečišťování ovzduší v dané lokalitě i
širším okolí, není lokalita příliš zatěžována emisemi VOC.
Pro možné posouzení vlivu záměru na veřejné zdraví byl autorizovanou osobou –
EKOBEST s.r.o. pro dále uvedené referenční body vypočten příspěvek imise VOC z nového
provozu Lakovny II (VOC nemají stanoven imisní limit v příloze č. 1 k zák.č. 201/2012 Sb.,
činnost s kódem 9.8. není označena ve sloupci A přílohy č. 2 k zák.č. 201/2012 Sb.,
rozptylová studie tedy není požadována).
V rámci rozptylové studie jsou řešeny následující varianty související s posuzovaným
záměrem „Změna novostavby montážní haly 2 v areálu PETER – GFK spol. s r.o., Lakovna
II“ v průmyslovém areálu v Kocbeřích.
Varianta 1 - příspěvek pouze nového posuzovaného záměru - Lakovny II
Varianta 2 - stávající příspěvek produkovaný všemi již provozovanými zdroji při
maximální roční provozní době
Varianta 3 - celkový příspěvek = příspěvek při současném provozu nové Lakovny II
(varianta 1) společně se stávajícím provozem (varianta 2)
Rozptylová studie je řešena variantně jako příspěvek těkavých organických látek VOC
tak, aby mohl být posouzen maximální vliv po instalaci nové lakovny. Vzhledem k tomu, že
pro VOC není stanoven imisní limit tak pro posouzení vlivu na zdraví obyvatel byl vyčíslen
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celkový příspěvek z provozu všech zdrojů společnosti PETER – GFK spol. s r.o.
Vyhodnocení příspěvků těkavých organických látek VOC vyjádřených jako TOC
k imisní zátěži zájmového území
Pro těkavé organické látky VOC vyjádřené jako TOC není stávající platnou legislativou
stanoven imisní limit.
Imisní monitoring těkavých organických látek VOC vyjádřených jako TOC se v České
republice neprovádí. Z tohoto důvodu byla rozptylová studie počítána pro stávající stav –
označeno jako Varianta 2. Při použití skutečných emisí převzatých z autorizovaného měření
emisí při předpokladu maximálního chodu všech technologií vychází koncentrace těkavých
organických látek VOC vyj. jako TOC v referenčních bodech ve vztahu k ročnímu průměru
do 30,7310 μg/m3. Ve vztahu k maximální hodinové koncentraci jsou vypočteny příspěvky u
referenčních bodů do 2221,118 μg/m3.
Z hlediska hodnocení výhledového stavu pouze nového posuzovaného záměru –
označeno jako Varianta 1 při použití předpokládaných koncentrací těkavých organických
látek VOC vyjádřených jako TOC z nové lakovny a maximálního fondu pracovní doby v
uvažované Lakovně II vychází koncentrace těkavých organických látek VOC vyj. jako TOC v
referenčních bodech ve vztahu k ročnímu průměru do 5,8581 μg/m3. Ve vztahu k maximální
hodinové koncentraci jsou vypočteny příspěvky u referenčních bodů do 196,203 μg/m3.
Výpočtem celkového výhledového stavu (nového posuzovaného záměru společně se
stávajícím provozem) – označeno jako Varianta 3 byly zjištěny koncentrace těkavých
organických látek VOC vyj. jako TOC v referenčních bodech ve vztahu k ročnímu průměru
do 33,4604 μg/m3. Ve vztahu k maximální hodinové koncentraci jsou vypočteny příspěvky u
referenčních bodů do 221,119 μg/m3.
Obecně lze vyslovit závěr, že posuzovaný záměr navýší imisní zátěž v zájmovém území
pro těkavé organické látky VOC vyjádření jako TOC. Při porovnání příspěvku ke stávající
imisní zátěži (ke stávajícímu stavu) se jedná o navýšení o 9% k maximální hodinové
koncentraci a v případě průměrné roční koncentrace se jedná o navýšení o 19% pro polutant
těkavé organické látky VOC vyjádřené jako TOC. Toto navýšení je však možné garantovat,
pouze v případě řádného provozu odlučovače a výměn filtrů s aktivní uhlím.
Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Královéhradeckého kraje
nabyl účinnosti 4.1.2005 nařízením Královéhradeckého kraje č.3/2004 ze dne 30.6.2004, jeho
poslední aktualizace byla provedena v květnu 2012, tedy před platností zák.č. 201/2012 Sb.,
má snižování emisí VOC jako jednu ze svých priorit.
Celkové priority Aktualizace PZKO (zpracované v roce 2009) jsou:
Priorita 1: Snížení imisní zátěže suspendovanými částicemi PM10
Zdůvodnění: Na území Královéhradeckého kraje je překračován platný imisní limit denní
pro suspendované částice PM10. V posledním zhodnoceném roce 2007 činila výměra OZKO
vyhlášených na základě překračování imisního limitu maximálního denního pro PM10 0,8 %
území kraje. V oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší na území kraje žije cca 8400
obyvatel.
Časová naléhavost: Krátkodobá
Lokalizace: výše jmenované OZKO na území kraje
Priorita 2: Omezení emisí oxidů dusíku a těkavých organických látek jakožto
prekurzorů ozonu
Zdůvodnění: Na území Královéhradeckého kraje je překračován cílový imisní limit pro ozón
na ochranu zdraví (tento limit na úrovni 120 μg/m3 nesmí být překročen ve více než 25ti
dnech za kalendářní rok, zprůměrováno za 3 kalendářní roky). V posledním zhodnoceném
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roce 2007 došlo k překroční hodnoty cílového imisního limitu pro ozón na 83,7 % plochy
území kraje.
Časová naléhavost: Střednědobá
Lokalizace: omezení emisí prekurzorů ozonu se vztahuje na celé území kraje
Celkové priority Aktualizace PZKO (zpracovaného v roce 2012) jsou:
• snížení imisní zátěže PM10,
• snížení emisí polycyklických aromatických uhlovodíků (B(a)P),
• snížení emisí oxidů dusíku a VOC (prekurzory ozonu).
Opatření v oblasti středních, velkých a zvláště velkých stacionárních zdrojů
znečišťování ovzduší

Uvedený krajský program nezahrnuje firmu PETER –GFK spol. s r.o.a neklade na ni
žádné speciální požadavky, povinnosti či opatření.
Lze konstatovat, že připravovaná akce vnese do lokality další zátěž VOC. Tato
skutečnost je podrobně diskutována v části „D“ Oznámení.
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C.2.STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
C.2.1.Ovzduší
KLIMATOLOGICKÁ DATA

Klimaticky se širší okolí záměru (oblast působnosti ORP Dvůr Králové) řadí do 4
mírně teplých regionů s výraznými přechody v území.
Jižní část patří do oblasti MT 11 a MT 9, severní část a většina území Kocbeří náleží
do oblasti MT 7. Do lesů na sever od obce Kocbeře zasahuje klimatická oblast MT 3.
Klimatické regiony dle Quitta
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Klimatické charakteristiky:

Průměrná teplota vzduchu (°C) za období 1901 - 1950
(vztaženo na stanice Doubravice 382 m n.m. a Jaroměř 260 m n.m.m. dle údajů ČHMÚ Praha
1961)
měsíc

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII IX

X

XI

lokalita
Doubravic -3,1 -2,1 2,0 6,7 12,3 15 0 16,7 16 0 12,5 7,4
e
Jaroměř
-3,0 -1,6 2,6 7, 2 12,8 15,8 17,7 16 8 13,2 7,6




XII IV- rok
IX

2 3 -1,3 13,2 7,0
2,8 -1,0 13,9 7,6

stanice Doubravice leží vzdušnou čárou cca 9 km jihozápadně od řešeného území
stanice Jaroměř leží vzdušnou čárou cca 10 km jihovýchodně od řešeného území
stanice Doubravice je cca o 50 m výše, stanice Jaroměř je cca o 100 m níže než řešené
území

Průměrný úhrn srážek (mm) za období 1901 - 1950
(vztaženo na stanice Doubravice 382 m n.m. a Kuks 291 m n.m. dle údajů ČHMÚ Praha 1961)
měsíc

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII IX

X

XI

45

45

58

55

74

89

80

58

58

64

61 414 332 746

40

36

48

54

69

78

75

51

50

52

53 375 283 658

lokalita
Doubravic 59
e
Jaroměř
52

55

XII IV- X IX III

rok
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Větrná růžice pro osm směrů větru ( % ) (dle údajů ČHMÚ Hradec Králové)
Směr
Četnost [%]

S
2,06

SV
13,38

V
11,73

JV
9,26

J

JZ
4,87

10,31

Z
14,76

SZ
7,64

bezvětří
25,99

V posuzovaném území při nadmořské výšce až 600 m.n.m. lze očekávat dobré
ventilační poměry s průměrnou rychlostí větru ve výšce 10 m nad terénem 3,5 m/s. Orografie
terénu umožňuje střední až dobré provětrání dané oblasti. Z hlediska rozptylových podmínek
se tedy jedná o místo se středními až dobrými rozptylovými podmínkami. Kvalita ovzduší zde
není přímo ovlivněna velkými dopravními zdroji.
Směr a rychlost větru jsou dominujícími meteorologickými charakteristikami, které mají
rozhodující podíl na stabilitě přízemní vrstvy atmosféry a na transportu cizorodých látek
obsažených v troposféře. Podílí se na difúzi lokálního měřítka při bezvětří i na transportu
škodlivin globálního charakteru. Dynamika přenosu emisí, obě její složky, jak směr tak i
rychlost se podílejí jednak na stabilitě přízemních vrstev atmosféry, jednak mají přímý vliv na
transport a nařeďování emisí znečišťujících látek.
Absolutní teplotní extrémy jsou výsledkem delšího setrvávání určitých synoptických
situací nad územím České republiky, tzn. že postihují současně velice široké oblasti. Oba póly
extrémů bývají spojeny s výskytem tlakové výše nad střední Evropou. Zvlášť nebezpečné jsou
tyto situace v chladné polovině roku, kdy se k makrosynoptickým vlivům připojuje i vliv
morfologie terénu krajiny celé České tabule, jenž je náchylný k tvorbě jezer studeného
vzduchu nadregionálního charakteru s velmi nízkými teplotami a častými mlhami, tedy s
podmínkami pro velmi špatný rozptyl atmosférických exhalací v přízemní a mezní vrstvě
atmosféry.
Klimatická mapa ČR:

56

INECO průmyslová ekologie s.r.o.
Oznámení záměru ke zjišťovacímu řízení
PETER – GFK spol. s r.o. – Změna novostavby montážní haly 2 – Lakovna II

KVALITA OVZDUŠÍ

Imisní zátěž lokality záměru byla diskutována v předchozím textu, lze konstatovat, že
oblast nepatří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
Posuzovaný záměr tuto situaci a kvalitu ovzduší ve studované lokalitě významně
neovlivní.
Území ČR je v ročenkách vydávaných ČHMÚ tříděno do pěti tříd kvality ovzduší
označených I. – V.
I. – čisté, téměř čisté ovzduší
II. – mírně znečištěné ovzduší
III. – znečištěné ovzduší
IV. – ovzduší silně znečištěné, imisní limit jedné látky je překročen
V. - ovzduší velmi silně znečištěné, imisní limit více než jedné látky je překročen
Dle tohoto členění lze kvalitu ovzduší v lokalitě záměru hodnotit stupněm II.
Pravidelné měření imisních koncentrací základních škodlivin monitorovacími
stanicemi není v Kocbeřích ani nejbližším okolí prováděno.
Kocbeře nejsou uvedeny v seznamu oblastí s překročeným imisním limitem pro
ochranu zdraví lidí a pro ochranu ekosystémů a vegetace.
V dané oblasti záměru se nevyskytují výrazní znečišťovatelé ovzduší.
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.
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. elektrárna 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).

C.2.2.Voda
POVRCHOVÉ VODY

Zájmové území náleží do povodí řeky Labe. Labe pramení na Labské louce ve výšce
1384 m n.m., území opouští u Hřenska v 115 m n.m. Řeka již od Jaroměře nabývá rázu
nížinného toku v kotlinách České tabule. Na Labi je 18 hydrologických stanic.
Páteř řešeného území tvoří Kocbeřský potok. Tento drobný tok pramenící v lesích nad
obcí Kocbeře je levostranným přítokem Labe. Jeho přítoky jsou Hradišťský potok a několik
bezejmenných drobných toků.
Není předpoklad, že by posuzovaný záměr ovlivnil hydrologické poměry v této
lokalitě.
PODZEMNÍ VODY
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Celé řešené území patří do CHOPAV Východočeská křída a hydrogeologickém rajónu
4240 – Královédvorská synklinála. Královédvorská synklinála má charakter uzavřené artéské
pánve a nachází se mezi zvičinskou antiklinálou a severním okrajem křídy. Zásobárnou vody
(kolektorem) jsou pískovce perucko-korycanského souvrství pocházející z druhohor v období
cenomanu. Jejich propustnost je průlinově-puklinová. Jako stropní izolátor působí také
druhohorní, avšak pozdější sedimenty.
Hranice CHOPAV je patrná z následujícího obrázku:

PRAMENNÉ OBLASTI

Záměr se nenachází v pramenné oblasti.

C.2.3.Půda
Záměr bude umístěn na pozemcích, vedených jako zastavěná plocha a nádvoří, bez
BPEJ. Lokalita je průmyslovým areálem s převažujícími zastavěnými a zpevněnými
plochami.
Zemědělská půda je tvořena 3 hlavními typy půd: illimerizované půdy (luvizemě),
oglejené půdy (pseudogleje) a hnědé půdy (kambizemě). Luvizemě na sprašových hlínách
mají z těchto tří skupin nejlepší vlastnosti pro zemědělství.
Lokalita záměru není zranitelnou oblastí.
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C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje
GEOMORFOLOGICKÉ PODMÍNKY

Podle geomorfologického členění (CZUDEK a kol. 1972) náleží dotčené území do:
I

Ceská vysočina

16
Ceská tabule (subprovincie)
16A
Severočeská tabule (podsoustava - oblast)
16A-2
Jičínská pahorkatína (celek)
I6A-2B
Bělohradská pahorkatina (podcelek)
16A-2B-d
Královédvorská kotlina (okrsek)

GEOLOGICKÉ PODMÍNKY

Z hlediska regionálně geologického členění patří území do Českého masivu. Plošně
rozsáhlejší jsou červenohnědé permské usazeniny (pískovce, jílové břidlice apod.), které jsou
převažující horninou Podkrkonošské pahorkatiny (okolí Trutnova, Hostinného aj.)
Nejstarší cenomanské pískovce (perucké a korycanské souvrství), tvoří např.
převážnou část Zvičínsko – kocléřovského hřbetu včetně průlomového údolí Labe nad Bílou
Třemešnou. Převažujícím typem hornin české křídové pánve jsou zde jemnozrnné usazeniny
(jemnozrnné pískovce, slínovce, spongility, prachovce aj.) bělohorského a jizerského
souvrství (spodní až svrchní turon). Z ledových dob starších čtvrtohor pocházejí nánosy
ledovců (morény) i tavných vod a periglaciální sutě v Krkonoších, čtvrtohorní jsou i říční
terasové usazeniny (štěrkopísky) Labe, Úpy a dalších toků.

59

INECO průmyslová ekologie s.r.o.
Oznámení záměru ke zjišťovacímu řízení
PETER – GFK spol. s r.o. – Změna novostavby montážní haly 2 – Lakovna II

Geologicky patří oblast záměru k Labskému regionu České křídové pánve, v podloží
jsou horniny turonského stáří (slíny, slínovce, pískovce, atd.). Kvartérní sedimenty jsou
reprezentovány štěrkopísky, hlinitými písky a hlínami o celkové mocnosti do 3 až 4 m. Pod
křídovými horninami je krystalinikum.

RADONOVÁ ZÁTĚŽ

Z hlediska radonového rizika obsahují všechny horniny určité množství 238U. Jedná
se o stopové množství uranu udávané v jednotkách ppm. Uran se přirozeným
radioaktivním rozpadem mění na 226 Ra. Následujícím členem rozpadové řady je radon 222
Rn. Radon je bezbarvý plyn nepostižitelný lidskými smysly. Uvolňuje se ze zrn
podloží nebo různých materiálů do meziprostoru tedy dutin odkud může vnikat do sklepů a
přízemí budov. Pohyb plynu je způsoben rozdílem teplot a tlaku mezi půdním vzduchem a
vzduchem uvnitř budov.
Radon není stabilním izotopem. Radioaktivním rozpadem se dále mění na
izotopy polonia a vizmutu, které jsou kovové povahy. Ty se vážou na aerosolové
částice ovzduší a pak jsou lidmi vdechovány. Při vyšší koncentraci působí jako vnitřní
zářiče a způsobují v organismu vznik mutagenních změn a mohou iniciovat karcinomy
plic. Radon může pocházet z půdního vzduchu, podzemních vod či stavebních hmot.
Na akumulaci a výskyt radonu jsou náchylná území s pestrým vývojem
kvartérních sedimentů a rovněž materiály říčních teras s vysokým podílem valounů
granitoidů. Rovněž tektonické poruchy mají vliv na výskyt radonu.
Na základě dostupných dat lze považovat umístění záměru za lokalitu s nižším
radonovým rizikem. Vzhledem k technickým požadavkům na únosnost podlahy haly záměru
z hlediska zátěže při provozu má podlaha (včetně použitých těsnících fólií) parametry, které
minimalizují radonové riziko.
SEIZMICITA

V širším okolí záměru nejsou evidována sesuvná území. Poddolované nebo sesuvné
území může představovat omezení pro rozvoj obcí, například výstavby.
Z hlediska seizmologie nepatří dokumentované území k místům, kde by byly
zaznamenávány výraznější projevy přirozené seizmické aktivity, postřehnutelné lidskými
smysly.
PŘÍRODNÍ ZDROJE

Na základě excerpce údajů z databází ČGS - Geofondu ČR bylo zjištěno, že v místě
záměru nejsou evidována ložiska nerostných surovin, chráněná ložisková území ani dobývací
prostory.
Na předmětném území se nevyskytuje žádné z ložisek vyhrazeného či nevyhrazeného
nerostu. Z hlediska surovinových zdrojů se proto tento prostor nevyznačuje ve smyslu
- zákona České národní rady č. 439/1992 Sb.
O ochraně a využití nerostného bohatství ( horní zákon) ve znění zákona č.
44/1988 Sb., se změnami a doplňky provedenými zákonem ČNR č. 541/1991 Sb.
- vyhlášky ministerstva životního prostředí ČR č. 364/1992 Sb.
O ochraně chráněných ložiskových územích,
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žádným stupněm ložiskové ochrany.
V širším okolí záměru se nachází ložisko nerostných surovin – svrchnokřídové
pískovce využitelné jako kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou práci.
5224900 Kocbeře-Choustníkovo Hradiště
Pískovec - kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu současná povrchová
těžba zásoby 351,7 tis. m3 (zásoby bilanční, vyhledané).

C.2.5.Fauna a flora, krajinný ráz
Do řešeného zemí zasahují dva bioregiony:
1.37 Podkrkonošský
1.9 Cidlinsko-chrudimský
Cidlinsko-chrudimský bioregion je tvořen křídovou tabulí a je typickým přechodem 2.
bukodubového vegetačního stupně do 3. dubo-bukového stupně. Dominuje zde teplejší
varianta hájové bioty. V depresích se vyskytují acidofilní druhy doubrav a lipové březiny.
Netypické části bioregionu jsou bučiny, které tvoří přechod do okolních vrchovin. V současné
době zde převažuje orná půda a lesy s velkým zastoupením dubů a kulturních smrčin.
Podkrkonošský bioregion je tvořen pahorkatinou s ochuzenou podhorskou biotou,
převážně odpovídající 4. vegetačnímu stupni. Přirozenou vegetací jsou bučiny a v okolí
vodních toků luhy nebo bažinné olšiny. Dnes převažuje orná půda a kulturní smrčiny.
Biochory jsou skladebnou součástí bioregionů, jejich kód vypovídá o vegetačním
stupni, substrátu a reliéfu daného území.
4. vegetační stupeň bukový:
4BW – rozřezané plošiny (s mělkými údolími) na pískovcích,
4BE – rozřezané plošiny (s mělkými údolími) na spraších (a sprašových hlínách),
4BL – rozřezané plošiny (s mělkými údolími) na neutrálních permských sedimentech,
3. vegetační stupeň dubobukový:
3Nh – užší nivy na hlinitých nivních sedimentech,
3BD – rozřezané plošiny (s mělkými údolími) na opukách,
3BE – rozřezané plošiny (s mělkými údolími) na spraších (sprašových hlínách)
Lesy na území ORP Dvůr Králové náleží do přírodní lesní oblasti 23 – Podkrkonoší.
řešeném území převládá 3. lesní vegetační stupeň (LVS) – dubobukový, charakteristický pro
oblast pahorkatin. Méně je zastoupen 5. LVS – jedlobukový typický pro oblast vrchovin.
Vyskytuje se zde pouze drobná lokalita 4. LVS – bukového.
Samostatný stupeň, mimo rámec klimaticko-vegetační stupňovitosti, tvoří 0. stupeň
(stupeň borů). Ten je (kromě reliktních zbytků na skalních výchozech), vázán především na
kvádrové křídové pískovce a písky. Tato půdně výrazná stanoviště překrývají svou
specifickou povahou rozdíly klimatu.
Flóra
Z fytogeografického hlediska patří území do mezofytika. Mezi zajímavé botanické
lokality patří nivy drobných i větších vodních toků v Podkrkonoší, bohaté zejména na porosty
bledule jarní (Leucojum vernum).
Flóra bioregionu je poměrně chudá, reprezentovaná především středoevropskou
mezofilní lesní flórou, v níž dominují zejména hercynské typy, často suboceanického ladění.
Mezní prvky mají pouze relativní charakter, exklávní prakticky chybějí. Charakteristickým
rysem je sestup některých horských druhů z výše položených Krkonoš, např. zvonku
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širolistého (Campanula latifolia), řeřišničníku Hallerova (Cardaminopsis halleri), chrpiny
parukářky (Jacea phrygia) a mázdřince rakouského (Pleurospermum austriacum). Typickým
druhem regionu je bledule jarní (Leucojum vernum). Směrem k severu vyznívají méně
náročné teplomilné prvky, např. srpek obecný (Falcaria vulgaris), opletka křovištní (Fallopia
dumetorum) a kostřava žlábkovitá (Festuca rupicola).
Z oblasti flóry se v oblasti kromě travnatých nechráněný porostů vyskytují
především: bříza, jasan, akát, hloh, třešeň ptačí, ořešák, trnka, švestka, mirabelka a růže
šípková.
V prostoru realizace záměru tj. uvnitř areálu PETER – GFK spol. s r.o., se žádný
významný biotop nevyskytuje. Jedná se průmyslový areál v němž je většina ploch zpevněna.
V bylinném patře v okolí areálu se nejčastěji vyskytují druhy:
kuklík městský
Geum urbanum
merlík všedobr
Chenopodium bonus-henricus
bršlice kozí noha
Aegopodium podagraria
popenec břečťanovitý
Glechoma hederacea
rozrazil laločnatý
Veronica sublobata
kontryhel obecný
Alchemilla vulgaris
kopřiva dvoudomá
Urtica dioica
knotovka bílá
Melandrium album
jetel plazivý
Trifolium repens
sléz léčivý
Malva alcea
mrkev obecná
Daucus carota
kamejka rolní
Lithospermum arvense
jitrocel kopinatý
Plantago lanceolata
mléč rolní
Sonchus arvensis
pýr plazivý
Agropyron repens
kerblík lesní
Anthriscus sylcvestris
svlačec rolní
Convolvulus arvensis
škarda dvouletá
Crepis biennis
Žádný zde nalezený druh není chráněn podle Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.
Podle červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka F. 2001) nebyl v zájmovém
území zaznamenán žádný taxon.
Fauna
Vyskytuje se běžná fauna hercynské zkulturnělé krajiny. Hlavně v zalesněných roklích
kolem řek se objevují submontánní druhy (lejsek malý, vřetenovka Cochlodina dubiosa
corcontica aj.), tekoucí vody patří do pásma pstruhového, Labe a Úpa převážně do lipanového
pásma. V čistých tocích se lokálně vyskytuje rak kamenáč.
Největší druhové zastoupení má na ruderálních porostech rozličný hmyz. Význačně se
zde vyskytují především ptáci, kteří mají ve hmyzu dobrou potravu. V přeletech byl zjištěn
Columba livia f. domestica (holub domácí) a Sturnus vulgaris (špaček obecný). Ze zpěvné
ptactvo se v okolí vyskytuje Fringilla coelebs (pěnkava obecná), Passer montanus (vrabec
polní) a Emberiza citrinella (strnad obecný). Většina druhů ptáků se zde však vyskytuje až v
podzimním období, kdy ruderální vegetace poskytuje velmi pestrou nabídku semen – lze zde
očekávat rovněž další druhy, jako např. běžně přítomný Carduelis carduelis (stehlík obecný).
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Z nižších obratlovců lze předpokládat alespoň výskyty myšovitých hlodavců, jiní
zástupci zde zjištěni nebyli.

KRAJINNÝ RÁZ

Širší okolí záměru představuje relativně atraktivní území se značným potenciálem
využití. Řešené území leží na přechodu podhorské krajiny Krkonoš a labského údolí,
charakter krajiny proto není jednolitý. Vymezení míst krajinného rázu odpovídá tomuto
přechodu – místo krajinného rázu Kocbeře odpovídá v podstatě plužině této obce a má
podhorský charakter. Samostatným místem je velký souvislý lesní komplex.

Místo krajinného rázu Kocbeře má již spíše podhorský charakter. Je položeno na
jižním, jihovýchodním svahu obklopený lesními porosty, které tvoří hranice místa krajinného
rázu. Avšak díky velkým blokům orné půdy s minimální cestní sítí a krajinnou zelení
v západní části území není krajina příliš členitá a má střední měřítko. To je podtrženo
výraznou negativní dominantou sila.
Místo je pohledově z větší části uzavřené, významná lokalita s výhledem je na cestě
do lesa v severní části území. Výhled směřuje na údolí Labe a na lesnaté úbočí na jeho
pravém břehu, kde se nachází Braunův Betlém.
Kocbeře jsou historicky ulicovka, během času byly vybudovány další části, např.
textilní továrna a domky továrních dělníků v severní části území, nebo chalupnická zástavba
podél lesa na severovýchodním okraji. Dodnes jsou tyto části včetně skupiny roubených
objektů v jihovýchodní části sídla zajímavými urbanistickými soubory.
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Toto místo krajinného rázu má charakter smrkové monokultury s vtroušenými
bukovými porosty, v části JV od Kocbeří také bory. Reliéf je tvořen převážně pískovcovou
plošinou rozřezanou úzkými údolími, občas se zde nachází balvanité skalní výchozy. Celé
území má silně zvodnělou podzemní vrstvu s četnými vývěry pramenů.
Vzhledem k členitosti terénu a interiéru lesa je měřítko krajiny malé. Výhledy jsou
umožněny pouze na okrajích lesa, nejvýznamnější jsou na severním okraji směrem na
Krkonoše. Toto území je velmi dobře prostupné i díky husté síti lesních cest, při nichž se
nachází mnoho drobných památek. Nejvýznamnější z nich jsou např. hřbitůvek vojáků
padlých v roce 1866 při Prusko-rakouských válkách či Šporkovy kameny vymezující hranice
jeho panství.
Severozápadně od Nových Kocbeří se v lese nachází soubor staveb Janská studánka
s bohatou historií, ke kterému má řada obyvatel silný vztah – původně byla Janská studánka
poutní a lázeňské místo, později hostinec s kulturním sálem, za socialismu rekreační
středisko. V současné době je celý soubor neobydlen a chátrá.

C.2.6.Ekosystémy
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Záměr bude realizován uvnitř stávajícího areálu. Podle územního systému ekologické
stability touto oblastí neprochází žádný, tedy ani lokální biokoridor.
Nelze tedy uvažovat v klasickém slova smyslu o ekosystému v dané lokalitě.
Realizace záměru nebude mít vliv na žádný z prvků ÚSES.
Plocha určená pro umístění záměru neleží v žádném zvláště chráněném území, v
národním parku nebo chráněné krajinné oblasti. Není součástí přírodního parku.
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V posuzovaném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní
rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti.
Realizací záměru není dotčen žádný významný krajinný prvek.
Lze říci, že realizace posuzovaného záměru v dané lokalitě není v kolizi s žádným
prvkem ÚSES, je pro toto území akceptovatelná a nepředstavuje riziko případného zhoršení
stávajícího životního prostředí v dané lokalitě.
Z širšího pohledu
severním okrajem řešeného území prochází nadregionální
biokoridor Les Království – K37 a jižně od lokality záměru regionální biokoridory Polesí
Hradiště – Nesyta a Pod Hrází – Polesí Hradiště, na které je navázáno regionální biocentrum
Polesí Hradiště. Lokální územní systém ekologické stability platí dle generelů ÚSES, zatím
nejsou k dispozici platné územní plány.
V území se nachází mnoho významných krajinných prvků, jsou to především lesy,
vodní plochy a vodní toky.
Není zde vymezen žádný registrovaný významný krajinný prvek ani zvláště chráněné
území.

ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

Posuzovaný záměr není v přímém kontaktu s chráněným územím.
V přímém dosahu záměru a jeho možných přímých vlivů se nenachází žádné zvláště
chráněné území (národní park, národní přírodní rezervace, národní přírodní památka,
chráněná krajinná oblast, přírodní památka, přírodní rezervace, přírodní park, přechodně
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chráněná plocha) ve smyslu zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny v platném znění,
jedná se však o území, chráněné ve smyslu vodohospodářském (chráněná oblast přirozené
akumulace vod) podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění.
Areál nezasahuje do chráněného území ve smyslu zákona č. 44/1998 Sb., o ochraně
nerostného bohatství v platném znění. (chráněné ložiskové území). Lokalita není vedena dle
legislativy Evropských společenství v oblasti územní a druhové ochrany přírody (směrnice
79/409/EHS, směrnice 92/43/EHS, rozhodnutí 97/266/ES) v Evropsky významných lokalitách
(Natura 2000).
Připravovaný záměr se nenalézá v oblasti, do které by zasahovala ochranná pásma ve
smyslu dikce zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění, tj. ochranná pásma vodních
zdrojů nebo zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních
minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých
souvisejících zákonů (lázeňský zákon) v platném znění – tj. ochranná pásma minerálních vod.
Stávající areál ani vlastní lokalita záměru se nenachází v zátopovém pásmu.
Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou zařazenou (evidovanou) evropsky
významnou lokalitou národního seznamu soustavy NATURA 2000, ve smyslu vymezení dle
§§ 45a až 45d zák. č. 218/2004 Sb., jak je patrné z přílohy č.1 předkládaného oznámení.
Zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky, území
historického, kulturního nebo archeologického významu se na pozemcích záměru
nevyskytují. Nenacházejí se zde ani surovinová ložiska.

C.2.7.Územně plánovací dokumentace
Připravovaný záměr je v souladu se stávajícím funkčním využitím území.
Dle stanoviska stavebního úřadu – Odboru výstavby a plánování, Městský úřad Dvůr
Králové nad Labem:

C.3. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽP Z HLEDISKA ÚNOSNÉHO
ZATÍŽENÍ
Jak je uvedeno výše, vlastní území záměru je silně antropogenně ovlivněno a
pozměněno. Ekologická stabilita takového území je nízká, to znamená, že citlivě (a často i
nevratně) reaguje na nepříznivé vlivy. Území ztrácí schopnost vyrovnat se s negativními
dopady nebo se zvýšením zátěže a jeho celková kvalita se zhoršuje. Jak ale vyplývá
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z provedených vyhodnocení vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí, nevnese záměr
do území další ekologickou zátěž, která by významnějším způsobem zhoršila stávající stav.
Zájmová oblast má v širším pohledu charakter spíše podhorské zemědělsky využívané
lokality – rostlinné, živočišné. Životní prostředí je celkově na uspokojivé úrovni a záměrem
nemůže dojít k rozhodující změně ŽP.
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. 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. Zpracovateli
oznámení nejsou známy na základě dostupných informací žádné skutečnosti, které by
omezovaly realizaci záměru z hlediska potřeb zvýšené ochrany životního prostředí.
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ČÁST D – ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽP
D. I. 1. Vlivy na veřejné zdraví, včetně sociálně ekonomických vlivů
ZDRAVOTNÍ RIZIKA

Posouzení vlivu záměru na veřejné zdraví bylo provedeno autorizovanou osobou –
RNDr. Alexandrem Skácelem – viz samostatná příloha.
Hodnocení zdravotních rizik (HRA – Health Risk Assessment) je postup, který využívá
všech dostupných údajů (dle současného vědeckého poznání) pro určení faktorů, které mohou
za určitých podmínek vyvolat nežádoucí zdravotní účinky. Dále odhaduje rozsah expozice
určitému faktoru, kterému jsou nebo v budoucnu mohou být vystaveny jednotlivé skupiny
dotčené populace a konečně zahrnuje charakterizaci existujících či potenciálních rizik
vyplývajících z uvedených zjištění. Součástí hodnocení je také diskuse úrovně nejistot, které
jsou spjaty s tímto procesem.
Hodnocení rizika se zabývá identifikací rizika, kvalitativní i kvantitativní
charakterizací rizika, tj. komparací rizika. Hodnocení rizik je jedním ze základních vstupů do
procesu řízení rizik a má za úkol vést k navržení a přijetí takových opatření, která by snížila
riziko na únosnou míru.
Cílem hodnocení zdravotních rizik je obecně poskytnutí hlubší informace o možném
vlivu nepříznivých dopadů na zdraví a pohodu obyvatel, nežli je možné pouhým srovnáním
intenzit jejich výskytu s limitními hodnotami danými platnými předpisy. Limitní hodnoty
obvykle představují kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a dosažitelnou realitou a
nemusí zaručovat úplnou ochranu zdraví a zachování pobytové obyvatelstva.
Hodnocení má dále za úkol zvážit možnost případného synergického působení
škodlivin, u nichž v jednotlivých případech nemusí dojít k překračování limitních hodnot,
avšak při jejich souběhu může docházet k poškození zdraví obyvatelstva. Hodnocení je nutno
použít i pro negativní účinky, jejichž zákonné limitní hodnoty nejsou legislativou dány.
Mezi základní metodické podklady pro hodnocení zdravotních rizik v České
republice patří např. Metodický pokyn odboru ekologických rizik a monitoringu MŽP ČR
k hodnocení rizik č.j. 1138/OER/94, Vyhláška MZ č. 427/2004 Sb., kterou se stanoví bližší
podmínky hodnocení rizika chemických látek pro zdraví člověka, Manuál prevence v lékařské
praxi, díl VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik, vydaný v roce 2000 Státním zdravotním
ústavem Praha a metodický návod „Zásady a postupy hodnocení a řízení zdravotních rizik
v činnosti HS“ schválený dne 6.9.2001 Hlavním hygienikem ČR pro interní potřebu
hygienické služby.
Hodnocení zdravotních rizik se provádí ve čtyřech základních krocích :
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a) identifikace nebezpečnosti, při které se zjišťuje, zda a za jakých podmínek daná
látka může nepříznivě ovlivnit lidské zdraví. Zdrojem informací jsou toxikologické databáze a
odborná literatura, obsahující výsledky epidemiologických studií a pozorování u lidí,
experimentů na pokusných zvířatech nebo laboratorních testů.
b) charakterizace nebezpečnosti, která má objasnit kvantitativní vztah mezi dávkou
dané škodliviny a mírou jejího účinku, čímž je dán odhad míry rizika. Zde se rozlišují látky
s účinkem prahovým (tedy takové, které svůj negativní účinek projevují až po dosažení určité
míry vnosu do prostředí) a látky s účinkem bezprahovým (takové, u nichž neexistuje limitní
hodnota, pod níž je účinek látky neškodný).
c) hodnocení expozice, při němž se sestavuje model ukazující, jakými cestami a v jaké
intenzitě a množství je obyvatelstvo vystaveno dané škodlivině, a to jak v míře průměrné, tak
v případech maximální expozice nebo expozice zvláště citlivých skupin osob.
d) charakterizace rizika, sloužící ke kvantitativnímu vyjádření míry skutečného
konkrétního zdravotního rizika za dané situace, která může sloužit jako podklad pro
rozhodování o opatřeních.
Mezi nejzávažnější vlivy, které mohou negativně ovlivnit zdravotní stav osob a jsou
současně spojeny s provozem záměru, řadíme hluk z provozu vlastního záměru a vyvolané
dopravy (v tomto konkrétním případu realizace záměru nenavyšuje dopravu v lokalitě), emise
znečišťujících látek z provozu technologií a exhalace produkované dopravou (v tomto
konkrétním případu realizace záměru nenavyšuje exhalace z dopravy v lokalitě).
Zdravotní vlivy a rizika se mohou potenciálně projevit v těchto oblastech:
· hluk,
· znečišťování ovzduší,
· znečišťování půdy a vody a
· vliv navazující dopravy.
Provozem vlastního záměru nedojde k významnému nárůstu stávající zátěže území
emisemi škodlivin do ovzduší.
Záměr svým provozem neohrožuje čistotu půdy a vody, vyvolaná a navazující
doprava je nulová a také nebude představovat zhoršení kvality ŽP dané lokality.
Ovzduší - Vliv imisí škodlivin na obyvatelstvo:
Imisní zátěž byla posouzena na základě modelu rozptylu VOC v referenčních
bodech charakterizujících nejbližší obytnou zástavbu navazující na záměr.
Z bezpečnostních listů používaných barev vyplývá, že základními složkami VOC jsou
acetáty (butyl-acetát), diisokyanáty, xyleny a ethybenzen.
Těkavé organické látky
Těkavé organické láky (VOCs) jsou významnou skupinou polutantů ovzduší, které
byly nalezeny v nižších vrstvách atmosféry všech velkých měst a průmyslových center.
Kategorie VOCs zahrnuje mnoho set různých sloučenin označovaných mnohdy podle
zástupců také jako uhlovodíky (HCs), reaktivní organické plyny (ROGs), nemechanické
uhlovodíky z přírodních zdrojů (NMHOC) a nemetanické těkavé organické sloučeniny
(NMVOCs). Definice VOCs:
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-

-

UN ECE: všechny organické sloučeniny antropogenního původu jiné než methan,
které jsou schopny vytvářet fotochemické oxidanty reakcí s NOx v přítomnosti
slunečního záření
US EPA: látky, jejichž tenze nasycených par při 20oC je rovna nebo větší než 0,13 kPa
VOCs-UK: organické sloučeniny, které jsou v atmosféře ve formě plynu, ale za
podmínek nižší teploty a nižšího tlaku než je normální stav jsou kapalné nebo pevné –
tedy takové organické látky, jejichž tenze nasycených par při 20 oC je menší než 760
torr(101,3 kPa) a větší než 1 torr (0,13 kPa)

Methan není mezi VOCs zahrnut pro přírodní původ, odlišné chemické vlastnosti,
průběh troposférických reakcí, nízkou fotochemickou oxidační aktivitu a nezávislý
monitoring v rámci skleníkových plynů. Mezi VOCs můžeme zahrnout uhlovodíky – alkany,
alkeny, areny, deriváty uhlovodíků – Cl, O, N, S, P – alkoholy, ehery, aldehydy, ketony,
kyseliny, estery, aminy, heterocykly.
Tabulka: VOCs dle EPA
Skupina látek
Alkany
Alkeny
Areny
Alkoholy
Aldehydy
Ketony
Monokarboxylové kyseliny
Estery
Ethery
Aminy
N - heterocykly

Max. Σ atomů C
10 – 11
10 – 11
10
5–6
7–8
8
4–5
8–9
9
9
10 - 11

Zdroje VOCs
Biogenní zdroje – rostliny produkují široké spektrum uhlovodíků – izopren, terpeny,
hemiterpeny, kyslíkaté deriváty uhlovodíků. Jejich emitovaná množství jsou odhadována na
1,2E+15 g C za rok. Velkou část nemetanických uhlovodíků z přírodních zdrojů (NMHOC)
představují izopren (C5), diterpeny (C10), seskvitepeny (C15) a oxidované formy uhlovodíků.
Při analýze ovzduší bylo stanoveno 32 základních látek s nejhojnějším zastoupením
monoterpenů a izoprenu. Za hlavní biogenní zdroje VOCs jsou považovány emise
z vegetace, volně žijících živočichů, lesních požárů a anaerobních procesů v močálech.
Mezi antropogenní zdroje se řadí použití rozpouštědel, emise z dopravy, skladování a
distribuce pohonných hmot a zemního plynu, petrochemie jako taková, spalování fosilních
paliv i biomasy, skládky, chemikálie spojené s technologií výroby plastů a užívané pro
interiéry budov, užitá chemie …
Při hodnocení úniku těkavých organických látek (VOC) z materiálů byly rovněž mezi
jednotlivými komponenty VOC nalezeny látky charakteru terpenů. Jejich koncentrace se při
experimentálních klimatických podmínkách (23o C, 45 % relativní vlhkosti vzduchu, rychlost
proudění vzduchu 0,1 m/s) pohybovaly řádově v jednotkách μg.m-3. Složení vzduchu
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v interiérech, vybavených nábytkem z dřevotřískových materiálů pak paradoxně napodobuje
vnější ovzduší, zatížené emisemi z technologií. Hodnoty komponentu VOC v interiéru jsou
pro ilustraci uvedeny v následující tabulce.
Tabulka: Hodnoty komponentů VOC
Komponent
Alkoholy
Alifatické uhlovodíky
Ketony
Různé
Terpeny
Glykoly
Aldehydy
Aromatické uhlovodíky
Estery

Průměrná hodnota
μg.m-3
0,7
105
6,5
1,1
2,3
30,2
6,6
44,2
80,4

Základní chemické a fyzikální vlastnosti VOCs
Základním společným rysem jsou snadné atmosférické reakce s NOx . Hodnocení
reaktivity se provádí na základě reakce s radikálem OH. Základem stupnice je reaktivita
nejméně reaktivního uhlovodíku methanu braná jako 1. Méně reaktivní sloučeniny zůstávají
v atmosféře delší dobu a pronikají do větších vzdáleností od zdrojů.
Tabulka č. 10: Relativní reaktivita uhlovodíků s *CO a *OH radikálem
Třída
reaktivity
I
II
III

IV

V

Přibližný poločas života v Sloučeniny dle rostoucí reaktivity
atmosféře
> 10dnů
methan
24 h – 10 dní
CO, ethan
2,4 – 24 h
Benzen, propan, n-butan, izopentan,
methylethylketon,
2-methylpentan,
toluen,
n-propylbenzen,
izopropylbenzen, ethen, n-hexan, 3methylpentan, ethylbenzen
1000
– 15 min – 2,4 h
p-xylen, p-ethyltoluen, o-ethyltoluen,
10000
o-xylen, methylizobuthylketon, methyltoluen,
m-xylen,
1,2,3trimethylbenzen, cis-2-buten, βpinen, izopren
> 10 000
< 15 min
2-methyl-2-buten, 2,4-dimethylbuten,
d-limonen
Rozsah
reaktivity
< 10
10 - 100
100 - 1
000

Doby života vybraných VOCs závisí na typech reakcí a přítomných radikálech
v ovzduší.
Tabulka: Vypočtené doby života vybraných VOCsv důsledku uvedených reakcí
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VOCs
n-butan
2-methylbutan
n-oktan
ethan
propen
izopren
limonem
benzen
toluen
m-xylen
formaldehyd
acetaldehyd
aceton
2-butanon
methanol
ethanol
methyl-t-butyl
ether
ethyl-t-butyl
ether
methylglyoxal

Doba života v důsledku reakce s:
*OH
*NO3
5,7 dne
2,8 roku
3,7 dne
290 dní
1,7 dne
250 dní
1,7 dne
250 dní
6,6 hod
4,9 dne
1,7 hod
0,8 hod
1 hod
3 min
12 dní
> 4 roky
2,4 dne
1,9 roku
7,4 hod
200 dní
1,5 dne
80 dní
11 hod
17 dní
66 dní
13 dní
15 dní
> 77 dní
4,4 dne
> 50 dní
4,9 dne
-

O3
> 4 500 let
> 4 500 let
> 4 500 let
10 dní
1,6 dne
1,3 dne
2 hod
> 4,5 roku
> 4,5 roku
> 4,5 roku
> 4,5 roku
> 4,5 roku
> 4,5 roku
> 4,5 roku
-

1,6 dne

-

-

10 hod

-

> 4,5 roku

hν

4 hod
6 dní
60 dní

2 hod

Doba života většina VOCs pokud jde o reakci s *OH radikály a s O3 je v rozmezí cca
1 hod až 10 let. Díky tomu vykazují VOCs různou reaktivitu, pokud jde o tvorbu ozonu.
Z tohoto důvodu byla zavedena jejich klasifikace podle fotochemického potenciálu tvorby
ozonu (POCP). Hodnota POCP pro ethen byla konvencí stanovena = 100.
Tabulka: Klasifikace VOCs podle POCP (dle významu tvorby ozonu)
Význam
Velký
Střední
Menší
Malý

Sloučeniny
ethen, propen, xyleny, isopren
alkany > C6 ,ostatní alkeny, aldehydy s výjimkou
formaldehydu a benzaldehydu
alkany C3 – C6, formaldehyd ethanol, většina ketonů a esterů
methan, ethan, acetylen, benzen, benzaldehyd, aceton,
methanol

POCP
> 100
50 - 99
25 - 49
< 25

K měření potenciálu jednotlivých VOCs k tvorbě ozonu byla mj. vypracována
stupnice inkrementální reaktivity (IR) definovaná jako množství O3 vzniklé na jednotku
VOCs přidané nebo odebrané ze směsi VOCs dané vzduchové hmoty. Pro organické látky je
IR výslednicí kombinace kinetické reaktivity, která je definována jako frakce VOCs reagující
za daný čas tvorbou peroxyradikálů a tzv. mechanistické reaktivity reprezentující počet
vytvořených *OH radikálů a dalších produktů. Obecně platí, že čím rychleji VOCs
v atmosféře reagují, tím vyšší je IR.
Tabulka: Vypočtené hodnoty IR, kinetické a mechanistické reaktivity pro CO a
vybrané VOCs.
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VOCs

IR (mol O3/mol C)

Kinetická reaktivita

CO
methan
ethan
propan
n-butan
n-oktan
ethen
propen
trans-2-buten
benzen
toluen
m-xylen
formaldehyd
acetaldehyd
benzaldehyd
aceton
methanol
ethanol
isopren
ά-pinen
městská směs VOCs

0,019
0,0025
0,030
0,069
0,124
0,081
0,77
0,82
0,81
0,023
0,106
0,50
1,26
0,70
-0,29
0,055
0,147
0,19
0,70
0,21
0,28

0,043
0,0016
0,049
0,21
0,37
0,75
0,81
0,97
0,99
0,21
0,64
0,96
0,97
0,92
0,95
0,058
0,16
0,44
1,00
0,99

Mechanistická
reaktivita
0,45
1,6
0,61
0,34
0,34
0,107
0,95
0,85
0,82
0,111
0,17
0,52
1,30
0,77
-0,31
0,95
0,93
0,42
0,70
0,21

Estery kyseliny octové, octan butylnatý(CAS 123-86-4)
(mimo chemii též octan butylnatý, čili butyl-acetát nebo butylester kyseliny octové,
systematický název butyl-ethanoát, je organická sloučenina s funkčním vzorcem
CH3COO(CH2)3CH3. Jedná se o ester butanolu a kyseliny octové. Tato bezbarvá kapalina má
charakteristickou sladkou ovocnou vůni.
Vykazuje dráždivý efekt, výraznější než u nižších acetátů. Uvádí se, že dráždivé účinky
se začínají projevovat od koncentrace 200 ppm v ovzduší, od 300 ppm již butylacetát dráždí
výrazně. Je narkoticky účinnější než ethyl a propyl acetát, za hlavní negativní účinek inhalace
látky je považována deprese CNS. Narkotizující účinky jsou však pouze krátkodobé u
koncentrací 400 – 600 ppm odezní po cca 2 – 3 hodinách). Při dermálním kontaktu se mohou
objevit alergické projevy. Při dlouhodobé chronické expozici je diskutována možnost
psychických změn. Pro pracovní prostředí je stanovena pro butylacetát PEL 950 mg.m-3 a
NPK 1 200 mg.m-3.
Tabulka: n- butylacetát – vlastnosti dle ekotoxikologické databáze
Synonyms
Sumární vzorec
(Hill)
Chemický vzorec
Kód HS
Číslo EC
Molární hmotnost
Indexové číslo EC

Acetic acid n-butyl ester, Butyl
ethanoate
C6H12O2
CH3COO(CH2)3CH3
2915 33 00
204-658-1
116.16 g/mol
607-025-00-1
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Číslo CAS
123-86-4
Fyzikálně chemická data
Teplota vznícení 370 °C
Rozpustnost ve
7 g/l (20 °C)
vodě
Bod tání
-76 °C
Molární hmotnost 116.16 g/mol
Hustota
0.88 g/cm3 (20 °C)
Hodnota pH
(H2O) neutrální
Bod varu
124 - 127 °C (1013 hPa)

Xyleny (dimethylbenzeny) C8H10 (CAS No: 1330-20-7)
Směs tří izomerů xylenu je bezbarvá kapalina se sladkým zápachem, může též
obsahovat přes 10 % etylbenzénu a malé množství toluenu. Směs xylenů je používána
k mnoha účelům, v rozpouštědlech, barvách a nátěrech, spolu s benzenem a toluenem jako
příměs benzínu, v gumárenství. Jednotlivé izomery se používají k výrobě různých
organických sloučenin.
Xyleny se nemísí dobře s vodou, nepodléhají hydrolýze, při úniku do vody zde
přetrvávají 6 měsíců nebo déle než jsou rozloženy. Jsou však volatilní a z povrchové vody
rychle unikají do atmosféry. V půdě jsou středně mobilní a mohou se vyluhovat do spodních
vod, kde mohou přetrvávat až několik let navzdory určitému stupni biodegradace v půdě i ve
vodě. Směs xylenů má nízký potenciál pro akumulaci ve vodní fauně. Čichový práh pro
isomery xylenu ve vodě kolísá od 0,02 do 1,8 mg/l. Od koncentrace 0,3 až 1 mg/l ve vodě
mohou být postižitelné i chuťově.
Xyleny se dobře vstřebávají respiračním traktem, kůží a zažívacím ústrojím. Tkáňová
distribuce je proporcionální obsahu tuku v jednotlivých orgánech. Xyleny jsou efektivně
metabolizovány, více než 90 % je biotransformováno na methylhippurovou kyselinu, která je
vyloučena močí. Xyleny se významně neakumulují v lidském těle. Mohou přecházet přes
placentu. U lidí, na rozdíl od zvířat, nebyly zaznamenány rozdíly v distribuci a metabolismu
jednotlivých isomerů xylenu. Za hlavní cestu expozice xylenům je považována inhalace
z ovzduší, přičemž denní příjem se odhaduje na 0,05 až 0,5 mg. Vyšší je u kuřáků.
Akutní toxicitní parametry u krys a myší ukazují nízkou až střední toxicitu při
inhalační expozici a střední toxicitu při perorální expozici. U lidí při akutní inhalační expozici
vysoké koncentraci xylenů byly pozorovány účinky respirační (dráždění) a neurologické
(porucha krátkodobé paměti, prodloužení reakční doby, poruchy rovnováhy). Při dermální
expozici dochází k přechodnému podráždění kůže. Chronické účinky xylenů u člověka
nejsou příliš známé, uvádí se působení směsi xylenů na krvetvorbu, ledviny, játra a CNS
(poruchy paměti a koncentrace) při perorální expozici. Xylen byl fetotoxický a teratogenní u
myší při vysokých perorálních dávkách, novější teratogenní a multigenerační studie však toto
zjištění popírají.
US EPA stanoví v databázi IRIS pro směs xylénů referenční dávku pro perorální
příjem RfDo ve výši 2 mg/kg/den. Tato referenční dávka je odvozena z výsledků chronické
orální studie u krys a myší, provedené v roce 1986. Hodnota NOAEL činila 179 mg/kg/den,
kritickým účinkem byla hyperaktivita, pokles tělesné váhy a zvýšená mortalita u krysích
samců a referenční dávka byla odvozena s použitím faktoru nejistoty UF = 100 (10x10 pro
možné rozdíly v citlivosti jak mezi živočišnými druhy i mezi jedinci v lidské populaci),
spolehlivost referenční dávky je označena jako střední. V databázi RBC je uvedena u xylénů
koncentrace v ovzduší odpovídající riziku toxických nekarcinogenních účinků při HQ = 1 ve
výši 7,3 mg.m-3. Referenční dávku pro inhalační příjem u xylénů US EPA neuvádí.
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Mutagenita xylenů nebyla v testech prokázána. O karcinogenních účincích směsi
xylenů u lidí není k dispozici dostatek spolehlivých informací, neboť několik
epidemiologických studií dospělo k rozdílným výsledkům.V jedné studii u experimentálních
zvířat došlo k nárůstu počtu tumorů po perorálním podávání směsi xylenů, její výsledky však
nelze adekvátně posoudit a ostatní studie na zvířatech byly neprůkazné. US EPA řadí směs
xylenů do skupiny D, mezi látky neklasifikovatelné z hlediska lidské karcinogenity. IARC
hodnotí údaje o karcinogenitě xylenů obdobně zařazením do skupiny 3 jako látku, kterou
zatím nelze klasifikovat z hlediska karcinogenních účinků.
Etylbenzen, C8H10 , CAS No : 100-41-4
Etylbenzen je bezbarvá těkavá kapalina se zápachem po benzínu, málo rozpustná ve
vodě. Je používán v chemickém průmyslu při výrobě styrénu, pro další organické syntézy,
jako rozpouštědlo a součást pohonných hmot (benzín obsahuje asi 2% ethylbenzenu), je
součástí surové ropy. Etylbenzén může uniknout do vody z továrních provozů, pohonných
hmot lodí a špatně zabezpečeného odpadu.
Etylbenzen se v kapalné formě rychle vstřebává při perorální i kožní expozici. Ve
formě par je dobře vstřebáván inhalační cestou. Rychlá je i distribuce v organismu a
vyloučení. Je metabolizován na kyselinu mandlovou a fenylglyoxalovou, které jsou převážně
vylučovány močí. Předpokládá se, že hlavní cestou příjmu etylbenzénu do organismu je
inhalace z venkovního i vnitřního ovzduší. Nezanedbatelný však může být i příjem z pitné
vody.
Respirační a neurologické účinky jsou typické při inhalační expozici – podráždění očí a
dýchacích cest, závratě. Pro perorální expozici je typické poškození parenchymatosních
orgánů. Akutní toxicitní parametry (LC50 a LD50) u zvířat ukazují střední toxicitu při
inhalačním a perorálním podání.
US EPA stanoví v databázi IRIS pro etylbenzen referenční dávku pro perorální příjem
RfDo ve výši 0,1 mg/kg/den založenou na zjištění histopatologických změn jaterní a ledvinné
tkáně u krys při šestiměsíční orální studii. Hodnota NOEL činila 97,1 mg/kg/den (LOAEL
291 mg/kg/den). Pro převzetí pro účinek na člověka byla NOAEL snížena vydělením
faktorem nejistoty UF = 1000 (100x10 pro vnitro- a mezidruhovou variabilitu, pro extrapolaci
ze subchronické na chronickou toxicitní studii). Spolehlivost referenční dávky je hodnocena
jako nízká, neboť byl testován pouze jeden zvířecí druh, experiment neprobíhal po celou dobu
chronického účinku a jiná data o orální toxicitě etylbenzenu nejsou k dispozici.
V databázi RBC je uvedena u etylbenzenu koncentrace v ovzduší odpovídající riziku
toxických nekarcinogenních účinků při HQ = 1 ve výši 1,1 mg.m-3. Referenční dávku pro
inhalační příjem RfDi stanoví US EPA v hodnotě 0,290 mg/kg/den na základě známek
vývojové toxicity u králíků a krys v inhalační studii. Tato referenční hodnota však má nízkou
úroveń spolehlivosti. O reprodukční a vývojové toxicitě u člověka nejsou k dispozici žádné
údaje.
Etylbenzen ve většině testů nevykazoval mutagenní aktivitu. O karcinogenitě pro
člověka není k dispozici mnoho údajů. IARC se zmiňuje o dvou epidemiologických studiích u
profesionálně exponovaných pracovníků, které karcinogenní účinek etylbenzenu neprokázaly.
U myší a krys při inhalační expozici byl zvýšený výskyt některých tumorů zjištěn. IARC řadí
etybenzen do skupiny 2 B jako možný lidský karcinogen na základě nedostatečných důkazů u
člověka, ale dostatečného průkazu karcinogenity u zvířat.US EPA zařazuje etylbenzen do
skupiny D mezi látky v současné době neklasifikovatelné z hlediska lidské karcinogenity.
Argumentuje přitom i rozdílnými metabolickými cestami etylbenzenu u člověka a hlodavců,
neboť hlavní metabolity u člověka, kyselina mandlová a glyoxalová patří u krys a králíku
mezi metabolity vedlejší.
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Diizokyanáty
Isokyanáty jsou látky, které obsahují isokyanátovou funkční skupinu (1 dusík, 1 uhlík,
1 kyslík). Každá organická sloučenina, která obsahuje isokyanátovou funkční skupinu, může
být pojmenována jako isokyanát. Isokyanáty mohou mít i více isokyanátových skupin.
Isokyanáty se dvěma isokyanátovými skupinami se nazývají diisokyanáty. Diisokyanáty se
používají v reakcích s polyoly (vícesytnými alkoholy) k výrobě polyuretanů.
Organické diisokyanáty mají mimořádný význam pro řadu průmyslových aplikací,
včetně výroby flexibilní pěny, tuhé pěny, různých typů elastomerů a nepórovitých
polyuretanových produktů. Podobně jako u dalších reaktivních chemikálií, představuje
nesprávná manipulace s diisokyanáty určité riziko.
Tato skupina se vyznačuje relativně nízkou orální toxicitou, ale některé produkty
mohou být dráždivé při styku s kůží nebo mohou vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
Expozice diisokyanátům může ovlivnit dýchací systém a může vést k senzibilizaci při
vdechování. U citlivých osob může, dokonce i minimální koncentrace diisokyanátů, vyvolat
hyper-senzitivní reakci.Toto primární nebezpečí vyplývá z inhalace výparů nebo aerosolů,
nebo z inhalace prachu při zpracovávaní diisokyanátů v pevném skupenství.
Komise pro bezpečnost práce ve Velké Británii stanovila expoziční limity ( OEL) pro
ochranu pracovníků před expozicí nebezpečným látkám. Hodnota OEL odpovídá nejvyšší
koncentraci látky v ovzduší pracoviště, které mohou být denně vystaveni téměř všichni
pracovníci bez jakýchkoliv nežádoucích účinků. Pro materiály obsahující isokyánáty jsou
stanoveny tyto hodnoty ( koncentrace isokyanátové skupiny (–NCO) ve vzduchu :
0,02 mg/m 3 ( průměrná 8 hodinová koncentrace)
0,07 mg/m 3 ( průměrná 15 minutová koncentrace)
V České republice jsou pracovní expoziční limity stanoveny Nařízením vlády č.
178/2001 Sb.
a pro Difenylmetan-4,4´-diisokyanát platí následující hodnoty:
PEL = 0,05 mg/m 3 ( přípustný expoziční limit)
NPK-P = 0,1 mg/m 3 ( nejvyšší přípustná koncentrace na pracovišti)
Vzhledem k nízké tenzi nasycených par diizokyanáty při pokojové teplotě obvykle
nedosahují většinou koncentrace v ovzduší pracoviště na úrovni nebezpečných hodnot, pokud
je použito dostatečně intenzivní větrání. Hlavní nebezpečí vychází z vdechování diizokyanátů,
ať už ve formě výparů, aerosolů nebo prachu. Riziko vzrůstá, pokud je materiál zahříván,
stříkán, používán v uzavřeném prostoru nebo používán pomocí nevhodných technik
manipulace.
Výpary, aerosoly nebo prach, obsahující diizokyanáty, dráždí dýchací systém.
V případě mírného podráždění může exponovaná osoba cítit lehké podráždění očí, nosu a
hrdla, spojené s pocitem sucha v ústech. Tyto příznaky se mohou vyskytnout buď okamžitě
nebo se zpožděním. V závažnějších případech, nebo v případě dlouhodobé expozice, či při
vdechování vysokých koncentrací, může postižený cítit akutní podráždění průdušek, dráždění
ke kašli, dýchací obtíže a může dojít i k trvalému poškození dýchacích orgánů.
Diizokyanát je klasifikován jako možný senzibilizátor při vdechování – opakovaná
expozice vyšším koncentracím než OEL, může při vdechování par nebo aerosolů vyvolat
senzibilizační reakci. Osoby, citlivé na MDI, mohou mít následující příznaky: sípání, napětí
v hrudníku, špatně se jim dýchá a mohou utrpět akutní záchvat astmatického typu,
doprovázený křečí průdušek. Tyto příznaky se mohou projevit po následující i minimální
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expozici. Příznaky podráždění i senzibilizace se mohou dostavit i se spožděním několika
hodin. Noční kašel může být příznakem senzibilizace.
Prepolymery a tekuté diisokyanáty, vniklé do oka, způsobují podráždění, slzení a
nepohodlí. Podráždění oka může vzniknout i při expozici aerosolům nebo při vyšších
koncentracích než OEL. Reakce diisokyanátů s oční kapalinou může způsobit dehydrataci
oční tkáně a vratné poškození rohovky.
Potřísnění kůže diizikyanáty může vyvolat střední podráždění. Opakovaný nebo
dlouhodobý kontakt s kůží může vyvolat senzibilizační reakci kůže.
Platné imisní limity
Látka
Butylacetát
Xyleny
Diizokyanáty
Etylbenzen

Limitní hodnota
950/1200 mg.m-3
200/400 mg.m-3
100 µg.m-3 rok.
0,05/0,1 mg.m-3
200/400 mg.m-3

Limit
PEL/NPK*
PEL/NPK*
Ref. Koncentrace**
PEL/NPK*
PEL/NPK*

* Limitní hodnoty dle Vyhlášky 361/2007Sb v platném znění
** Referenční koncentrace SZÚ z 15.4.2003
Hodnocení expozice imisím
Metoda výpočtu, imisní pozadí, referenční body
Pro výpočet doplňkové imisní zátěže je použit matematický model dle metodiky
SYMOS´97, verze 6.0.4231.20384. Program byl vyvinut na základě „Metodického pokynu
odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů
SYMOS 97“ uveřejněného ve Věstníku MŽP dne 15.4.1998.
Tato metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na
průřezu kouřové vlečky. Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů, dále doby překročení zvolených hraničních koncentrací
(např. imisních limitů a jejich násobků) za rok, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů
na roční průměrné koncentraci v daném místě a maximální dosažitelné koncentrace a
podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se mohou vyskytovat.
Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením a zvyšováním
rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení hraničních
koncentrací bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru. Výpočty se provádějí pro
5 tříd stability atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti atmosféry rozptylovat příměsi) a 3 třídy
rychlosti větru.
Výpočtovou oblastí je čtverec o velikosti 3 000 m krát 3 000 m, jehož levý dolní roh
má souřadnice [x, y, z] dle JTSK odečtené pomocí software ArcView 9.0 [ -637200; 1016200; 400,8] a jehož střed je umístěn přibližně do místa definovaného bodového zdroje.
Maximální hodinová, příp. 8-mi hodinová koncentrace, průměrná roční koncentrace pro
grafický výstup byla vypočítána pro síť 961 bodů rovnoměrně rozložených po kroku 100 m
v zájmovém území o rozloze 9 km2. Kromě toho bylo určeno 22 referenčních bodů
charakterizujících obytnou zástavbu.
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Zdroje emisí
Rozptylová studie je řešena variantně jako příspěvek těkavých organických látek VOC
tak, aby mohl být posouzen maximální vliv po instalaci nové lakovny. Vzhledem k tomu, že
pro VOC není stanoven imisní limit tak pro posouzení vlivu na zdraví obyvatel byl vyčíslen
celkový příspěvek z provozu všech zdrojů společnosti PETER – GFK spol. s r.o.
Varianta 1 presentuje reálný příspěvek k imisní zátěži pro polutant těkavé organické
látky VOC vyjádřené jako TOC způsobený instalací nové technologie lakování nového zdroje
společnosti PETER – GFK spol. s r.o. v Kocbeřích, varianta 2 presentuje reálný příspěvek k
imisní zátěži pro polutant těkavé organické látky VOC vyjádřené jako TOC způsobený
stávajícím provozem již provozovaných zdrojů společnosti PETER – GFK spol. s r.o.
v Kocbeřích emitující těkavé organické látky VOC vyjádřené jako TOC a varianta 3
presentuje příspěvek k imisní zátěži pro polutant těkavé organické látky VOC vyjádřené jako
TOC způsobený stávajícím provozem a instalací nové technologie lakování nového zdroje
společnosti PETER – GFK spol. s r.o. v Kocbeřích v jednotlivých referenčních bodech.
Výsledky výpočtu
Tabulka: Imisní koncentrace VOC vyjádřené jako TOC v jednotlivých referenčních
bodech
Varianta 1
Referenční body

Maximální
hodinová
koncentrace
[µg.m-3]

Varianta 2

Průměrná roční
koncentrace

Maximální
hodinová
koncentrace

[µg.m-3]

1

Kocbeře č.p. 190

107,643

2,7295

2

Kocbeře č.p. 46

133,547

3,5888

3

Kocbeře č.p. 47

153,337

4,6079

4

Kocbeře č.p. 17

192,311

5,2638

5

Kocbeře č.p. 17

207,631

5,8581

6

Kocbeře č.p. 16

192,373

5,0917

7

Kocbeře č.p. 16

196,203

5,2199

8

Kocbeře č.p. 13

179,257

4,6827

9

Kocbeře č.p. 13

192,220

4,8196

10

Kocbeře č.p. 12

153,418

3,2779

11

Kocbeře č.p. 12

171,180

3,3549

12

Kocbeře č.p. 10

116,314

1,5655

13

Kocbeře č.p. 10

122,149

1,5757

14

Kocbeře č.p. 66

77,550

0,9211

15

Kocbeře č.p. 66

79,443

0,9786
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Varianta 3

Průměrná roční
koncentrace

Maximální
hodinová
koncentrace

Průměrná roční
koncentrace

[µg.m-3]

[µg.m-3]

[µg.m-3]

[µg.m-3]

1185,066

30,7310

1185,069

33,4604

774,520

20,2203

776,501

23,80,91

1056,620

23,7983

1059,227

28,4062

1248,699

24,4512

1276,695

29,7150

1257,086

25,2506

1297,465

31,1088

1110,787

20,5632

1195,776

25,6548

1091,524

20,1724

1215,547

25,3923

1380,387

21,3361

1385,162

26,0187

1394,284

21,1217

1400,621

25,9413

1230,259

18,2084

1230,576

21,4863

1246,992

17,9913

1247,464

21,3462

731,724

9,5921

732,478

11,1576

743,472

9,5781

744,301

11,1538

1505,804

20,7679

1505,804

21,6891

1488,153

20,9119

1488,154

21,8905
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16

Kocbeře č.p. 65

78,046

0,8797

17

Kocbeře č.p. 65

78,044

0,8621

18

Kocbeře č.p. 64

35,409

0,4110

19

Kocbeře č.p. 64

35,834

0,4226

20

Kocbeře č.p. 195

32,015

0,5168

21

Kocbeře č.p. 186

58,502

0,7510

22

Kocbeře č.p. 186

59,361

0,7692

2164,608

26,5355

2164,610

27,4152

2221,118

26,6453

2221,119

27,5074

470,872

6,7648

473,310

7,1758

484,054

6,8959

487,374

7,3184

311,127

6,2288

311,722

6,7457

726,351

10,5762

726,398

11,3273

702,502

10,5014

702,559

11,2705

Charakterizace rizika imisím
Vliv na zdraví populace z hlediska VOC (jedná se o provoz lakoven), je
v posuzovaném případě komplikován neznámým složením emisí z technologie co do
zastoupení jednotlivých dominantních složek. Pro posouzení vlivu na veřejné zdraví jsou
optimální dlouhodobé (roční) imisní průměry, hodinové imisní koncentrace jsou zatíženy
nízkou pravděpodobností výskytu za konzervativně pojatých podmínek. Pokud budeme
vycházet z ročních limitních hodnot, je možné modelově užít případ, kdy veškeré emise VOC
budou reprezentovány sumou xylenů. Pak po přepočtu TOC na imisní koncentraci xylenů se u
ročního maxima TOC (referenční bod 1) dostáváme k imisní hodnotě cca 40 µg.m-3 , což
reprezentuje zhruba 40% příslušné referenční koncentrace. Maximální příspěvek záměru pak
za stejných podmínek odpovídá necelým 7% referenční koncentrace. Současně lze
předpokládat podstatně nižší imisní zátěž VOC na hranici nejbližší obytné zástavby než
odpovídá konzervativně modelovanému maximu. Vliv na zdraví populace není u
posuzovaného záměru z tohoto pohledu významný.
Analýza nejistot
Imisní zátěž lokality vychází v celém rozsahu z modelových situací, opírajících se o
současná hodnocení klimatických faktorů a stávající technologické a dopravní zátěže území.
Model předpokládá stagnaci stávajících stacionárních zdrojů emisí VOC.
Určité zjednodušení situace je dáno konečným výčtem látek jako možných emisí ze
studie, na druhé straně vzhledem k charakteru technologie je předložený výčet postačující
Rozptylová studie vychází z omezeného počtu stacionárních zdrojů znečištění ovzduší,
je pojata příspěvkově ke stávajícímu pozadí.
Síť referenčních bodů pokrývá relativně velké území při předpokladu dominující role
stávajících hodnot běžných imisí, nereflektuje další možné imisní zdroje.
Odhad expozice byl prováděn v maximálně konzervativní míře. Předpokládal
průběžnou 24hod. expozici denně, přičemž současné epidemiologické studie předpokládají
v průměru tříhodinový pobyt člověka na venkovním ovzduší. Skutečná míra zdravotních rizik
bude tudíž ještě nižší, než je uvedeno v charakterizaci rizika imisí.
Vliv posuzovaného záměru na zdravotní stav obyvatelstva z hlediska imisního zatížení
Významnost vlivů spojených s provozem Záměru je hodnocena stupněm: mírně negativní
Riziko ireverzibility: žádné
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Vliv posuzovaného záměru neznamená při provozu významné zhoršení kvality
venkovního ovzduší v posuzovaném území. Z hlediska ochrany ovzduší (z hlediska
imisní zátěže) lze vyhodnotit tento záměr při řádném provozu jako málo významný.
Vliv hluku na zdravotní stav obyvatelstva:
Obecné vlivy škodlivin na zdravotní stav obyvatelstva
Jako hluk označujeme nežádoucí, obtěžující až škodlivé zvuky. Fyzikálně vzniká hluk
chvěním sloupce plynu (vzduchu), kapaliny nebo chvěním různých částí pevných těles.
Vyzářením do vzdušného prostředí se toto chvění mění ve zvukové vlny, což jsou v podstatě
tlakové změny šířící se do prostředí. U lidmi slyšitelných zvuků mají tyto vlny frekvenci
v rozsahu přibližně od 16 do 16 000 kmitů. Frekvenční rozsah slyšení je u lidí různý,
zmenšuje se zpravidla s věkem, především v oblasti vysokých tónů. Tlakové změny o vyšší
nebo nižší frekvenční charakteristice, než je slyšení lidského ucha označujeme jako infrazvuk
či ultrazvuk.
Základnímu veličinami určujícími zvuk jsou jeho intenzita a frekvence. Intenzita
zvuku je energie zvukové vlny, která projde jednotkou plochy kolmou na směr šíření zvuku.
Při technických měřeních se zjišťuje hladina akustického tlaku, což je logaritmický vztah
mezi okamžitou hodnotou akustického tlaku a hodnotou referenční, která je mezinárodně
standardizována jako tlak 2.10-5Nm-2. Jednotkou hladiny akustického tlaku je jeden decibel
označovaný dB.
Pro hygienické účely je měřena hladina zvuku (hluku) v dB(A) tj. decibelech při
použití kmitočtových elektroakustických filtrů mezinárodně normalizovaného průběhu, které
se pro a charakteristiku vyznačují zkreslením napodobujícím vlastnosti lidského sluchu.
Zkreslení se týká především potlačení významu nízkých frekvencí ve spektru zvuku.
Druhou základní charakteristikou zvuku je jeho frekvence vyjadřovaná v herzech –
Hz, tj. počtu tlakových změn za sekundu. Frekvenční složení zvuku se měří v kmitočtových
pásmech vymezených akustickými filtry buďto na celé oktávy nebo na 1/3 či 1/2 oktávy. Ze
souboru měření v pásmu je získáno spektrum zvuku. Spojité spektrum má plynule zastoupen
široký rozsah kmitočtů (hluk ventilátoru), čárové pouze úzký (zvuk píšťaly).
Podle časového průběhu rozeznáváme zvuk ustálený (nekolísá v čase), či proměnný
(pravidelně nebo nepravidelně přerušovaný). Zvláštním druhem zvuku je impulzní hluk.
Proměnný hluk vyjadřujeme pomocí tzv. ekvivalentních hladin hluku - Leq, které představují
energetický průměr z okamžitých hladin za dobu měření.
Zvuky jsou přirozenou a neoddělitelnou součástí prostředí člověka, jsou základem
komunikace a příjmu informací. Příliš silné a časté zvuky či zvuky působící v nevhodné
situaci mohou působit nepříznivě. Obecně se tyto zvuky, které jsou nechtěné, obtěžující či
škodlivé, označují jako hluk, a to bez ohledu na jejich intenzitu. Z tohoto pohledu je hluk
chápán jako bezprahově působící činitel.
Hluková zátěž prostředí je proto chápána jako významný rizikový faktor, kterému je
vystaveno významné procento populace. Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou
obecně chápány ve svých důsledcích jako morfologické nebo funkční změny orgánů, které
vedou ke zhoršení jeho funkcí a promítají se v celkové nižší akceschopnosti imunitního
systému exponovaného člověka.
Při zjednodušeném pohledu můžeme dlouhodobé působení hluku rozdělit na účinky
specifické, projevující se poruchami činnosti sluchového analyzátoru (85 – 90 dB) a
nespecifické, kdy dochází obecně k ovlivnění fyziologických funkcí organizmu. Nespecifické
systémové účinky hluku se projevují prakticky v celém rozsahu jejich intenzit. Jejich součástí
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je stresová reakce, zahrnují ovlivnění neurohumorální a neurovegetativní regulace
biologických funkcí. V komplexní podobě se potom manifestují jako poruchy emocionální
rovnováhy, sociálních interakcí i ovlivnění frekvence výskytu civilizačních chorob.
Dostatečně prokázaným je v současné době nepříznivé působení hluku na
kardiovaskulární a imunitní systém a na průběh spánku. Omezené důkazy existují u vlivu
hluku na hormonální systém, základní biochemické funkce, případně na vývoj plodu a další
biochemické funkce lidského organismu.
Nepříznivé působení hluku se dále promítá i v oblasti socioekonomické vzhledem ke
komplikaci komunikace, pocitů nespokojenosti a rozmrzelosti a nepříznivého ovlivnění
pohody lidí. Poškození sluchového aparátu je signifikantně prokázáno u pracovní expozice
hluku, je nalezena závislost mezi poškozením, výší ekvivalentní hladiny hluku a trvání
expozice. Podobná závislost existuje i pro hluk v mimopracovním prostředí. Fyziologickou
podstatou uvedených problémů jsou funkční a morfologické změny nervových buněk
sluchového orgánu. Epidemiologické studie ukazují, že u více než 95% exponované populace
nedochází k trvalému poškození sluchového aparátu při celoživotní expozici hluku v životním
prostředí do 24 hodinové ekvivalentní hladiny hluku LAeq, 24 h = 70 dB(A). Zjištěná fakta však
nevylučují možnost malých sluchových poškození u citlivých populačních skupin (děti,
dalšími faktory prostředí exponované osoby).
Řadou nepříznivých důsledků v oblasti chování a vztahů mezi lidmi má i zhoršení
komunikace řečí, nejcitlivější skupinou jsou staří lidé, osoby se sluchovou ztrátou a malé děti
v období osvojování řeči. Pro komplexní vnímání složitějších informací či zpráv by rozdíl
mezi hlukovým pozadím a hlasitostí vnímané řeči měl činit minimálně 15 dB, a to minimálně
v 85% komunikační doby. Při průměrné hlasitosti 50 dB by nemělo hlukové pozadí
v místnosti převyšovat 35 dB (A). Pro senzitivní skupiny populace by pozadí mělo být ještě
nižší.
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Obrázek: Srozumitelnost řeči jako funkce pozadí hluku v místnosti
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Nepříznivý účinek hluku na kvalitu spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při
usínání, probouzením, alterací délky a hloubky spánku, zejména redukcí REM fáze spánku.
V rušení spánku se promítají jak fyziologické tak psychologické aspekty působení hluku.
Senzitivní skupinou populace zde jsou starší lidé, lidé s funkčními a mentálními poruchami,
směnující zaměstnanci a obecně osoby s potížemi se spaním. K narušení spánku vede jak
ustálený, tak i proměnný hluk. Objektivní příznaky narušení spánku se v interiérech při
ustáleném hluku objevují od hodnoty LAeq=30 dB (A). Subjektivní kvalita spánku nebyla při
experimentech zhoršena při venkovním hluku pod ekvivalentní hladinu 40 dB(A). U zdravých
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osob v normální psychické kondici nebyla během dne ovlivněna nálada a výkonnost při
hodnotách venkovního hluku do 60 dB(A).
Podle doporučení WHO by noční ekvivalentní hladina hluku neměla v okolí domů
přesáhnout 45 dB(A) za předpokladu poklesu hladiny hluku o 15 dB při přenosu venkovního
hluku do místnosti částečně otevřeným oknem. Maximální hodnoty hlukových událostí by
uvnitř místností neměly přesáhnout LAmax= 45 db(A) resp. 60 dB(A), počet mimořádných
hlukových událostí by během noci neměl přesáhnout počet 10 – 15. Podle zkušeností
nedochází k adaptaci narušení spánku v hlučných lokalitách ani po několika letech.
Řada epidemiologických studií prokázala účinek hluku na kardiovaskulární systém a
psychofyziologické pochody v lidském organizmu. Tento se může projevit zvýšením
krevního tlaku, tepu, vasokonstrikcí, v trvalé formě pak jako hypertenze a ischemická choroba
srdeční. Na hypertenzi se pravděpodobně podílí i nedostatek hořčíku, který je vlivem hluku
uvolňován z buněk, vylučován z organizmu a není dostatečně saturován příjmem z potravy.
Epidemiologické studie ukazují, že kardiovaskulární účinky hluku jsou spojeny
s dlouhodobou expozicí na ekvivalentní hladině LAeq,24h v rozmezí 65 – 70 dB(A) a více. Další
účinky hlukové expozice (změna hladiny stresových hormonů, změny imunitního systému,
změny motility gastrointestinálního traktu) nejsou doloženy dostatečně průkazným způsobem.
Tabulka: Relativní riziko zvýšení výskytu infarktu myokardu mužů 30 – 70 let v závislosti
na zátěži dopravním hlukem
Hluková
(dB)
61 - 65
66 - 70
71 - 75
> 75

zátěž RR
median
(ninimum,
maximum)
1,1 (- ; 1,3)
1,1 (- ; 1,3)
1,1 (- ; 1,4)
1,7 (1,4 ; 2,1)

Jednoznačně nevyznívají ani výsledky studií zaměřených na vztah hlukové expozice a
projevů poruch duševního zdraví. Nepředpokládá se, že hluk by mohl být přímou příčinou
duševních nemocí, ale patrně se podílí na zhoršení jejich symptomů, případně urychluje
rozvoj latentních duševních poruch.
Nepříznivý vliv hluku na ovlivnění výkonnosti byl prozatím studován pouze
v laboratorních podmínkách u dobrovolníků. Zvýšenou hlučností je negativně ovlivněna
především činnost spojená s nároky na paměť, vyžadující trvalou soustředěnost a pozornost a
analytická činnost.
Nejobecnější reakce populace na hluk se odehrává na úrovni tzv. obtěžování hlukem.
zde se promítá emoční složka vnímání, složka rušení hlukem při činnostech širokého záběru.
Obtěžování vyvolává celou řadu negativních emočních stavů včetně pocitů rozmrzelosti,
špatných nálad, deprese, pocitů beznaděje nebo vyčerpání. Stupeň senzitivity či tolerance vůči
hluku je u člověka individuálně rozdílný, jedná se o významně osobnostně fixovanou
vlastnost. Předpokládá se, že v normální populaci existuje 10 – 20% vysoce senzitivních,
stejně jako velmi tolerantních osob, u zbytku populace víceméně platí kontinuální závislost
míry obtěžování na intenzitě hlukové zátěže.
Kromě fyzikální podstaty hluku a senzitivity exponovaných osob se zde významně
uplatňuje řada neakustických faktorů sociální, psychologické a ekonomické povahy. Proto
můžeme u řady studií nalézt u stejných hladin hluku různého původu rozdílný efekt u
exponované populace a naopak rozdílné výsledky při stejných zdrojích i hladinách hluku na
různých lokalitách v různých zemích. Na míře obtěžování hlukem se mj. podílí komfort
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bydlení, vztah ke zdroji hluku - tzn. do jaké míry jej člověk může ovlivnit, či zda pro něj má
nějaký ekonomický význam. Méně významně působí hluk, pokud je předem známo, že bude
působit pouze omezenou dobu, příznivě působí i možnost úniku z dosahu hluku. Rovněž
existuje souvislost mezi nepříznivým prožíváním hluku a délkou pobytu v hlučném prostředí.
Rozmrzelost se jako projev expozice hluku může projevit i po určité době latence, významně
může být ovlivněna zdravotním stavem exponovaného.
Obtěžování hlukem vede i k projevům nepřímo negativně ovlivňujícím životní styl
člověka – zavírání oken, nedostatečné větrání, nevyužívání balkonů, stěhování,
nesnášenlivost. Vysoké hladiny hluku vedou k nepříznivým projevům v sociálním chování,
příčinou je většinou zhoršená řečová komunikace a snížená ochota ke slovní pomoci. U všech
typů dopravního hluku se procento osob se silnými negativními emocemi začíná zvyšovat při
působení hluku od ekvivalentní hladiny Ldn = 42 dB(A). Procento mírně nespokojených roste
od Ldn = 37 Db(A). Podle doporučení WHO je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno
ekvivalentní hladinou hluku pod 55 dB(A) nebo mírně obtěžováno ekvivalentní hladinou
hluku pod 50 dB(A). Při projektech nového rozvoje území proto většina evropských zemí
užívá limitující ekvivalentní hladinu hluku 40 dB(A). Během večera by ekvivalentní hladina
hluku měla být o 5 – 10 dB nižší než ve dne.
Celá řada epidemiologických studií zjistila u souborů obyvatel neprofesionálně
exponovaných hluku zvýšení celkové nemocnosti. Nejpravděpodobnější vysvětlení
skutečnosti se nabízí jako důsledek působení chronického stresu. Nejčastěji se jedná o některá
onemocnění zažívacího traktu, poruchy krevního tlaku, ateriosklerózu, nižší odolnost vůči
infekci, spastické stavy a prediabetické stavy. K rozdílům v nemocnosti dochází až po delší
době strávené v hlučném prostředí, u nervových onemocnění po 8 – 10 letech, u cévních
onemocnění po 11 – 15 letech.
Tabulka: Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže – den (LAeq 6 – 22 hod.)
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – denní doba (LAeq, 6-22 h )
Nepříznivý účinek
[dB]
50-55
55-60
60-65
65-70
 50
Sluchové postižení ¤
Zhoršené osvojení řeči a
čtení u dětí
Ischemická
choroba
srdeční
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování
¤ přímá expozice hluku v interiéru
Tabulka: Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže – noc (LAeq 22 –6 hod)
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové expozice – noční doba (LAeq, 22-6 h)
Nepříznivý účinek
[dB]
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
Zhoršená
nálada
a
výkonnost následující den
Subjektivně vnímaná horší
kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ
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Obtěžování hlukem
Další tabulka v možném rozsahu kvantifikuje míru zdravotního rizika hlukové zátěže
vyjádřené předpokládaným celkovým výskytem vybraných civilizačních chorob v populaci
v podobě procenta postižených osob.
Tabulka: Účinky dlouhodobé expozice venkovnímu hluku
Účinky dlouhodobé expozice venkovnímu hluku – noc (LAeq22-6 h)
Nepříznivý účinek
dB(A)
35-40 40-45 45-50
50-55
Procento osob s infarktem do 3,7 3,7-4,3 4,1-4,5
4,5-4,9
myokardu
Procento osob obtěžovaných do 27 27-33 33-41
41-49
hlukem
Procento osob s narušeným do 11 11-12,5 12,5-13,8 13,8-15
spánkem
Procento osob užívajících do 3,5 3,5-4
4-4,5
4,5-5
denně sedativa

55-60
4,9-5,4

60-65
5,4-6

49-60

60-70

15-16,5

16,518,5
5,7-6,5

5-5,7

Na základě vztahu mezi noční hlukovou expozicí a celkovou sumou výskytu
civilizačních chorob (hypertenze, infarkt myokardu, vředová choroba dvanácterníku a
žaludku, diabetes mellitus, nádorová onemocnění, katary horních cest dýchacích, cholelithiasa
a urolithiasa) byla v rámci „Monitoringu“ zpracována metoda odhadu zdravotního rizika
způsobeného venkovním hlukem. Míra pravděpodobnosti zdravotního postižení pro
jednotlivá dvoudecibelová pásma je uvedena v následující tabulce.
Tabulka: Odhad relativního rizika poškození zdraví hlukem
Odhad relativního rizika poškození zdraví hlukem (LAeq22-6 h)
dB LAeq
Pravděpodobn
Pravděpodobn
ost
rizika dB LAeq ost
rizika dB LAeq
postižení
postižení
hlukem (%)
hlukem (%)
< 40
50-52 4,0
62-64
40-42
0,4
52-54 4,7
64-66
42-44
1,1
54-56 5,4
66-68
44-46
1,8
56-58 6,2
68-70
46-48
2,5
58-60 6,9
70-72
48-50
3,3
60-62 7,6

Pravděpodobn
ost
rizika
postižení
hlukem (%)
8,3
9,1
9,8
10,5
11,2

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve chráněném venkovním prostoru jsou určeny
nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A
LAeq,T. V denní době se stanoví pro osm nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější
hodinu. Pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a železnicích a pro hluk z leteckého
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provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina
akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T
= 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu.
Tabulka: Korekce podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, § 11. pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku
v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb
Způsob využití území

Korekce [dB]
1)
2)
lůžkových - 5
0

Chráněný venkovní prostor staveb
zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný
venkovní
prostor
lůžkových 0
zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a 0
chráněný ostatní venkovní prostor
Poznámka: korekce uvedené v tabulce se nesčítají

3)
+5

4)
+ 15

0

+5

+ 15

+5

+ 10

+ 20

1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, dále pro
hluk na účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťující vlakotvorné práce,
zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
2) Použije se pro hluk z dopravy na silnici III. třídy a místních komunikacích III. třídy a drahách.
3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a
II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem
z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v
ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou
účelových komunikací a drahách uvedených v bodu 2) a 3). Tato korekce zůstává zachována i
po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah
nebo rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní
komunikace, nebo dráhy, při kterém nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném
venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru, a pro krátkodobé objízdné
trasy. Tato korekce se dále použije i v chráněných venkovních prostorech staveb při umístění
bytu v přístavbě nebo nástavbě stávajícího obytného objektu nebo víceúčelového objektu
nebo v případě výstavby ojedinělého obytného, nebo víceúčelového objektu v rámci dostavby
proluk, a výstavby ojedinělých obytných nebo víceúčelových objektů v rámci dostavby center
obcí a jejich historických částí.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB
s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB.
Stavbami pro bydlení jsou stavby, které slouží byť i jen z části pro bydlení. Chráněným
venkovním prostorem stavby se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m od objektu pro bydlení,
chráněným venkovním prostorem je podle zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění je prostor,
který je užíván k rekreaci, sportu, zájmové a jiné činnosti. Hygienické limity hluku v
chráněném venkovním prostoru staveb a, v chráněném venkovním prostru jsou uvedeny
v nařízení vlády a to jako nejvyšší přípustné hodnoty hluku. Hodnoty se vyjadřují
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých na
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sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h) a v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu
(LAeq,1h).
Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, a drahách, a pro hluk z leteckého
provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a
celou noční dobu (LAeq,8h). Pro hluky z jiných než dopravních zdrojů zůstává denní
ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru staveb a
v chráněném venkovním prostoru na úrovni 50 dB (A) pro denní dobu a 40 dB(A) pro noční
dobu. V případě prokázání tónové složky pak 45 dB (A) pro denní dobu a 35 dB(a) pro noční
dobu.
Hodnocení expozice hluku a posouzení vlivu hluku spojeného s provozem záměru na
veřejné zdraví
Hluková studie vychází při stanovení provozního hluku z měření v současných provozech
závodu obdobného charakteru a prostorových poměrů. Pro výpočet byly vzaty předpokládané
nejvyšší provozní hladiny akustického tlaku pro směnu LAeq8h. Záměr nepředpokládá
navýšení obslužné dopravy na úroveň, která by se definovatelným způsobem promítla do
výpočtu hlukové zátěže. Hodnoceno je splnění hygienických limitů v chráněném venkovním
prostoru z provozovny PETER – GFK Kocbeře včetně provozu nové haly 2. Hluková studie
se opírá o návrh organizačních, stavebních a technologických protihlukových opatření.
Hodnocení vlivu hlukové expozice na veřejné zdraví
Vzhledem k výsledkům výpočtů uvedených v hlukové studii je na hranici nejbližší
obytné zástavby nárůst hlukové zátěže spojené s provozem záměru minimální, tudíž
kvantifikace tohoto vlivu na veřejné zdraví je nereálná (exaktnější výstupy lze očekávat při
expozicích nad 40 - 45 dB).
Expozice hluku se bude odehrávat především na úrovni obtěžování. Zde pouze
upozorňuji na podstatu jevu. U obtěžování hlukem se jedná o nejobecnější reakci
exponovaných osob na hlukovou zátěž. Vede k negativním emočním stavům (rozmrzelost,
nespokojenost, deprese …). Tolerance vůči rušivým účinkům hluku je výrazně individuálním
faktorem. Běžná populace obsahuje cca 20% vysoce vnímavých a zhruba stejné procento
vysoce tolerantních osob. Kromě výše uvedeného se zde uplatňuje řada faktorů nemajících
vztah k akustickému vnímání (podstata sociální, ekonomická či psychologická). Výsledkem je
stav, kdy osoby exponované stejnými hladinami akustického tlaku vykazují různý stupeň
obtěžování hlukem.
Analýza nejistot .
Nejistoty odhadu zdravotního rizika expozice hluku vycházejí obecně z charakteru
posouzení hlukové situace. Modelování je pro odhad dlouhodobé expozice většinou vhodné,
podmínkou je však, aby vycházelo ze správných podkladů, např. pokud jde o intenzitu a
skladbu dopravního proudu na komunikacích. Většinou však dostatečně nepostihuje stávající
hlukové pozadí z jiných zdrojů, které nejsou posuzovány. Proto bývá vhodné ověření
měřením ve vybraných referenčních bodech.
Užitou úměru mezi hlukovou expozicí a jejím účinkem nelze považovat za absolutně
platnou za všech podmínek, především vzhledem k socioekonomické podmíněnosti
vnímavosti hluku a rozdílům v této vnímavosti a citlivosti u exponované populace, u
konkrétního řešeného záměru je tento faktor velmi významný.
Fyzikální parametry hluku, které máme k dispozici, nejsou schopny jednoduše popsat
fyziologickou závažnost, tedy nebezpečnost hlukové události, vyplývají ze skutečnosti, že
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účinek hluku je variabilní nejen interindividuálně, ale i situačně, sociálně, emocionálně a
historicky. Z exponované populace se vydělují skupiny osob velmi citlivých a naopak velmi
rezistentních, které stojí jakoby mimo kvantitativní závislosti. Za různých okolností
představují tyto atypické reakce 5–30 % celého souboru.
Popisované a použité vztahy mezi hlukovou expozicí a jejím účinkem proto nelze
považovat za absolutně platné za všech podmínek. Vždy je nutné počítat s výrazným vlivem
konkrétních místních podmínek a rozdílným stupněm vnímavosti a citlivosti exponované
populace.
Hluková expozice byly posouzena pouze jako příspěvek hluku z provozovny PETER –
GFK Kocbeře včetně provozu nové haly 2, který bude pravděpodobně významnou měrou
překryt stávajícím hlukovým pozadím.
Platnost výstupů hlukové studie je podmíněna realizací navržených protihlukových
opatření.
Vliv posuzované záměru na zdravotní stav obyvatelstva z hlediska hluku
 OBDOBÍ VÝSTAVBY

Instalace technologie bude probíhat ve stávajícím objektu, nebudou prováděny zemní
práce ani významnější stavební práce. Příprava záměru nebude zdrojem hluku.
 PO UVEDENÍ ZÁMĚRU DO PROVOZU

Významnost vlivů spojených s provozem Záměru je hodnocena stupněm: bez vlivu až mírně
negativní
Riziko ireverzibility: žádné
Z výsledků výpočtu ekvivalentních hladin hluku vyplývá, že hladiny hluku způsobené
provozem VZT zařízení v chráněném venkovním prostoru staveb obytné zástavby leží pod
hodnotami příslušných hygienických limitů, daných nařízením vlády č.272/2011 Sb.
Bližší údaje jsou uvedeny v kap. B.III.4 a akustické studii.
SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÉ DŮSLEDKY

Významnost vlivů spojených s provozem Záměru je hodnocena stupněm: bez vlivu
Riziko ireverzibility: žádné
 OBDOBÍ VÝSTAVBY

Vlastní realizace záměru nebude mít vliv na tvorbu nových pracovních příležitostí.
 PO UVEDENÍ ZÁMĚRU DO PROVOZU

V souvislosti s realizací záměru se předpokládá nárůst počtu pracovních sil,
v třísměnném provozu bude pracovat celkem 12 pracovníků.
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NARUŠENÍ FAKTORU POHODY

Významnost vlivů spojených s provozem Záměru je hodnocena stupněm: bez vlivu
Riziko ireverzibility: žádné
Na narušení faktoru pohody se závažně podílí především hluková situace a vyvolaná
doprava a její vlivy na obyvatelstvo v blízkosti komunikací. Psychická zátěž a vyvolaný
stres jsou individuálními reakcemi organismu na faktory prostředí a psychická odezva tedy
nemusí být v přímé závislosti na intenzitě podnětu. Objektivizací těchto subjektivních
hodnocení jsou údaje o hodnocení hluku a emisí na zdravotní stav obyvatel, uvedené výše.


OBDOBÍ VÝSTAVBY

S ohledem na velikost záměru a malý rozsah přípravných a stavebních prací nebude mít
příprava záměru významný vliv na danou lokalitu. Veškeré práce budou prováděny
výhradně v denní době.
 PO UVEDENÍ ZÁMĚRU DO PROVOZU

Během provozu záměru nedojde k narušení faktoru pohody u obyvatel nejbližší obytné
zástavby. S ohledem na velikost a charakter záměru nebude realizace záměru ovlivňovat
jiné složky ŽP.
POČET OBYVATEL OVLIVNĚNÝCH ÚČINKY STAVBY

Účinky přípravy a provozu Záměru bude ovlivněno nejbližší okolí, avšak nedojde
k překračování limitních úrovní imisního a hlukového zatížení.
K negativnímu ovlivňování obyvatelstva realizací záměru nebude docházet.

D. I. 2. Vlivy na ovzduší a klima
MNOŽSTVÍ EMISÍ A JEJICH VLIV NA OVZDUŠÍ

Významnost vlivů spojených s provozem Záměru je hodnocena stupněm: mírně negativní
Riziko ireverzibility: žádné


OBDOBÍ VÝSTAVBY

Realizace záměru nebude zdrojem emisí, který by negativně ovlivňoval lokalitu
záměru.


PO UVEDENÍ ZÁMĚRU DO PROVOZU

Dle bilance spotřeby barev, fondu pracovní doby a množství odtahovaného vzduchu
(Technická zpráva Trendis, spol. s r.o.) bude maximální koncentrace VOC (jako TOC) bez
zahrnutí adsorpce na filtrech s náplní AU dosahovat hodnot 44,8 mg/m3, průměrná
koncentrace VOC (jako TOC) bez zahrnutí adsorpce na filtrech s náplní AU bude dosahovat
hodnot 33,4 mg/m3.
Dle projektové dokumentace se předpokládá, že AU bude měněno 1x za měsíc.
Roční spotřeba látek VOC
12 000 kg
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Náplň AU ve filtrech

480 kg

Jímací schopnost náplně AU je cca 30 % jeho hmotnosti.
Při předpokládané měsíční výměně AU by došlo k záchytu cca 1 730 kg/rok VOC, což
představuje cca 14 % celkových emisí VOC.
Dle dříve citovaného autorizovaného měření emisí – INECO průmyslová ekologie
s.r.o. – měření stávající lakovny, výduchy 401 – 404 bylo v průběhu 6-ti hodinového měření
spotřebováno 80 kg barev vč. přísad, což odpovídá cca 27,5 kg VOC, tj. 4,57 kg/hod VOC.
Při naměřeném hmotnostním toku VOC na výduších 401 – 404 v úrovni 0,46 kg/hod
(0,367 kg/hod TOC) to odpovídá účinnosti záchytu na AU v úrovni 90%, což s čerstvou
náplní AU lze po dobu měření dosáhnout.
Pokud budeme uvažovat reálnou účinnost záchytu VOC na filtrech s AU v úrovni
50%, bylo by z provozu nové lakovny možné zachytit cca 6 000 kg/rok VOC, což by však
představovalo provádět výměnu filtrů s AU v časovém intervalu cca 10 dní.
Toto řešení odpovídá i BAT.
Při dobré funkci adsorpčních filtrů s náplní AU lze očekávat výstupní koncentrace
VOC (jako TOC) v úrovni cca 25 mg/m3.
Vliv na zdraví populace z hlediska VOC (jedná se o provoz lakoven), je
v posuzovaném případě komplikován neznámým složením emisí z technologie co do
zastoupení jednotlivých dominantních složek. Pro posouzení vlivu na veřejné zdraví jsou
optimální dlouhodobé (roční) imisní průměry, hodinové imisní koncentrace jsou zatíženy
nízkou pravděpodobností výskytu za konzervativně pojatých podmínek. Pokud budeme
vycházet z ročních limitních hodnot, je možné modelově užít případ, kdy veškeré emise VOC
budou reprezentovány sumou xylenů. Pak po přepočtu TOC na imisní koncentraci xylenů se u
ročního maxima TOC (referenční bod 1) dostáváme k imisní hodnotě cca 40 µg.m-3 , což
reprezentuje zhruba 40% příslušné referenční koncentrace. Maximální příspěvek záměru pak
za stejných podmínek odpovídá necelým 7% referenční koncentrace. Současně lze
předpokládat podstatně nižší imisní zátěž VOC na hranici nejbližší obytné zástavby než
odpovídá konzervativně modelovanému maximu. Vliv na zdraví populace není u
posuzovaného záměru z tohoto pohledu významný.

JINÉ VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA

Vlivy na klima nepřipadají v tomto lokálním měřítku v úvahu. Jiné vlivy nejsou známy.

D. I. 3. Vlivy na hlukovou situaci a jiné fyzikální a biologické charakteristiky
VLIV HLUKU A ZÁŘENÍ

Významnost vlivů spojených s provozem Záměru je hodnocena stupněm: bez vlivu
Riziko ireverzibility: žádné
 OBDOBÍ VÝSTAVBY
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Realizace záměru nebude zdrojem hluku, který by negativně ovlivňoval lokalitu
záměru.
 PO UVEDENÍ ZÁMĚRU DO PROVOZU

Hluková situace po uvedení záměru do provozu byla modelována hlukovou studií – viz
příloha a kap.B.III.4. Ostatní Hluk a vibrace. Provoz záměru nebude mít výrazný negativní
vliv na hlukovou situaci nejbližší obytné zástavby.
Aby nový příspěvek hluku nezpůsobil v chráněných prostorech zvýšení současné
hlukové zátěže z technologických zdrojů, jsou navrhována protihluková opatření:
organizační :
- noční směny možno provozovat pouze po prověření hlukové zátěže okolí provozovny vč.
nové haly 2 měřením hluku s vyhovujícím výsledkem. Za tím účelem bude zřejmě nutno
realizovat cílené doplňující protihlukové úpravy na základě objektivní skutečnosti vč.
technicko – ekonomické analýzy.
- obslužná nákladní doprava jen v době denní, trasa v areálu závodu co nejdále od venkovního
chráněného prostoru
- okna při provozu trvale zavřená ( pevné výplně, nebo opatření k zamezení možnosti volného
otevírání ), vrata pro závoz a expedici otevírat na nezbytně nutnou dobu jen v době denní –
výpočtový předpoklad je v obou případech 30 min za směnu
stavební :
- minimálně v prostoru broušení a agregátů u lakovacích kabin opatřit obvodové stěny haly
akustickými předstěnami typu sádrokarton s mezerou a absorbentem v celkové tloušťce
min100. mm, totéž v těchto prostorách provést jako akustické podhledy - vrata a dveře v
obvodovém plášti musí po zabudování vykazovat hodnotu vážené neprůzvučnosti R´w ≥ 25
dB
venkovní technologie – vzduchotechnika :
- nad střechou u jednotlivých zařízení ( výduchů ) musí vykazovat hodnotu hladiny
akustického tlaku LAeq,T1m ≤ 50 dB, v případě jiřní fasády 55 dB, ostatní fasády bez zdrojů
hluku
Objektivní hodnoty hluku z provozovny lze získat pouze měřením hluku po (např.
zkušebním) zahájení provozu nové výrobní technologie.

OSTATNÍ FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY
BIOLOGICKÉ VLIVY

Významnost vlivů spojených s provozem Záměru je hodnocena stupněm: bez vlivu
Riziko ireverzibility: žádné
Vzhledem k charakteru záměru a charakteru lokality se nepředpokládají jeho negativní
biologické vlivy na okolní prostředí.
JINÉ EKOLOGICKÉ VLIVY

Významnost vlivů spojených s provozem Záměru je hodnocena stupněm: bez vlivu
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Riziko ireverzibility: žádné
Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládají další negativní ekologické vlivy na
okolí. Vliv hluku a emisí je popsán v předcházejících kapitolách. Jiné ekologické vlivy
nejsou známy.

D. I. 4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
VLIV NA CHARAKTER ODVODNĚNÍ OBLASTI

Významnost vlivů spojených s provozem Záměru je hodnocena stupněm: bez vlivu
Riziko ireverzibility: žádné


OBDOBÍ VÝSTAVBY

Během přípravy záměru se nepředpokládá, že by nastal vliv na změnu charakteru
odvodnění oblasti.


PO UVEDENÍ ZÁMĚRU DO PROVOZU

Záměr (technologie) nemá potřebu vody.
Pitná voda pro sociální účely bude dodávána stávajícími rozvody, bude využito
stávající sociální zázemí.
Splaškové odpadní vody jsou běžného složení, jejich množství odpovídá spotřebě
pitné vody pro sociální účely.
Dešťové odpadní vody budou i nadále svedeny do stávající dešťové kanalizace.
Podrobný popis je uveden v kapitole B.II.2. Voda.
ZMĚNY HYDROGEOLOGICKÝCH CHARAKTERISTIK

Významnost vlivů spojených s provozem Záměru je hodnocena stupněm: bez vlivu
Riziko ireverzibility: žádné


OBDOBÍ VÝSTAVBY

Během přípravy Záměru se nepředpokládá změna hydrogeologických charakteristik.


PO UVEDENÍ ZÁMĚRU DO PROVOZU

Nejbližší užívané vodní zdroje jsou umístěny v dostatečné vzdálenosti od
posuzovaného záměru. Režim podzemních vod, tj. směr proudění, propustnost kolektoru ani
vydatnost nebudou provozem Záměru ovlivněny.
VLIV NA JAKOST VOD

Významnost vlivů spojených s provozem Záměru je hodnocena stupněm: bez vlivu
Riziko ireverzibility: žádné
 OBDOBÍ VÝSTAVBY
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Odpadní vody jako takové v průběhu přípravy záměru vznikat nebudou, možnost vzniku
kontaminace vod souvisí s dopravou technologie v prostoru záměru.
Rizika znečištění vod lze rozdělit na rizika:
- provozního charakteru
- havarijního charakteru
Provozní charakter potenciální kontaminace vod spočívá především ve znečištění
dešťových vod. Povrchovými vodami jsou splachovány úkapy ropných látek, pocházející z
netěsností motorů, převodových a rozvodových skříní dopravních prostředků, strojů a
zařízení. Kontaminace havarijního charakteru spočívá ve znečištění vod v důsledku havárie
některého z dopravních prostředků, případně technologického stroje či zařízení.
Preventivními kontrolami technického stavu vozidel lze ve většině případů možné
kontaminaci vody předejít, případně výrazně snížit jejich pravděpodobnost.
 PO UVEDENÍ ZÁMĚRU DO PROVOZU

Záměr (technologie) nemá potřebu vody.
Pitná voda pro sociální účely bude dodávána stávajícími rozvody, bude využito
stávající sociální zázemí.
Splaškové odpadní vody jsou běžného složení, jejich množství odpovídá spotřebě
pitné vody pro sociální účely.
Dešťové odpadní vody budou i nadále svedeny do stávající dešťové kanalizace.
Podrobný popis je uveden v kapitole B.II.2. Voda.

D. I. 5. Vlivy na půdu
VLIV NA ROZSAH A ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ PŮDY

Významnost vlivů spojených s provozem Záměru je hodnocena stupněm: bez vlivu
Riziko ireverzibility: žádné
 OBDOBÍ VÝSTAVBY

Akce bude realizována ve stávajícím výrobním areálu PETER – GFK spol. s r.o., na
stavebních parcelách 321, 161 a pozemkových parcelách 1165, 1144, 1166 v k.ú. Kocbeře,
v nově budované montážní hale 2.
Parcela nemá evidované BPEJ.
.
 PO UVEDENÍ ZÁMĚRU DO PROVOZU

Po uvedení záměru do provozu bude tento zcela bez dalšího vlivu na rozsah a způsob
užívání půdy.
ZNEČIŠTĚNÍ PŮDY

Významnost vlivů spojených s provozem Záměru je hodnocena stupněm: bez vlivu
Riziko ireverzibility: žádné
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 OBDOBÍ VÝSTAVBY

Znečištění půdy během přípravy akce může být způsobeno především havarijním
únikem ropných látek z dopravních mechanismů. V plánu instalace nové technologie musí být
stanoven způsob řešení těchto situací tak, aby nedošlo ke znečištění půdy ani horninového
prostředí.
 PO UVEDENÍ ZÁMĚRU DO PROVOZU

Provozní objekt a výrobní technologie jsou upraveny tak, že nedojde k průniku
nebezpečných závadných látek do povrchových a podzemních vod.
ZMĚNA MÍSTNÍ TOPOGRAFIE, VLIV NA STABILITU A EROZI PŮDY

Významnost vlivů spojených s přípravou a provozem Záměru je hodnocena stupněm: bez
vlivu
Riziko ireverzibility: žádné
 OBDOBÍ VÝSTAVBY

Záměr bude realizován ve stávajícím výrobním podniku.
Nedojde k žádným negativním změnám místí topografie, záměr nemá vliv na stabilitu či
erozi půdy.
 PO UVEDENÍ ZÁMĚRU DO PROVOZU

Při provozu Záměru nebudou vznikat žádné další negativní projevy, které by měly vliv
na místní topografii, stabilitu a erozi půdy.

D. I. 6. Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
Významnost vlivů spojených s provozem Záměru je hodnocena stupněm: bez vlivu
Riziko ireverzibility: žádné
 OBDOBÍ VÝSTAVBY

Záměr nebude mít vliv na ložiska nerostných surovin ani poddolovaná území, neboť se
v areálu nenacházejí.
 PO UVEDENÍ ZÁMĚRU DO PROVOZU

V období provozu záměru se nepředpokládají nároky na přírodní zdroje ve smyslu
přímé spotřeby surovin.

D. I. 7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
VLIVY NA FAUNU
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Významnost vlivů spojených s přípravou a provozem Záměru je hodnocena stupněm: bez
vlivu
Riziko ireverzibility: žádné
 OBDOBÍ VÝSTAVBY

S ohledem na umístění ve stávajícím průmyslovém areálu, nízkou diverzitu společenstev
v lokalitě záměru, prostoru antropogenně silně ovlivněného, bude zásah zcela nevýznamný.
 PO UVEDENÍ ZÁMĚRU DO PROVOZU

Po uvedení záměru do provozu nebude vliv na faunu žádný.
VLIVY NA FLORU

Významnost vlivů spojených s přípravou a provozem Záměru je hodnocena stupněm: bez
vlivu
Riziko ireverzibility: žádné
 OBDOBÍ VÝSTAVBY

S ohledem na umístění ve stávajícím průmyslovém areálu, nízkou diverzitu společenstev
v lokalitě záměru, prostoru antropogenně silně ovlivněného, bude zásah zcela nevýznamný.
 PO UVEDENÍ ZÁMĚRU DO PROVOZU

Po uvedení záměru do provozu nelze jiné negativní vlivy na flóru očekávat.

VLIVY NA ÚZEMNÍ SYSTÉMY EKOLOGICKÉ STABILITY

Významnost vlivů spojených s přípravou a provozem Záměru je hodnocena stupněm: bez
vlivu
Riziko ireverzibility: žádné
 OBDOBÍ VÝSTAVBY

Vzhledem k absenci prvků ÚSES v ploše připravovaného záměru nedojde k poškození
ani narušení funkce u žádného biokoridoru či biocentra.
 PO UVEDENÍ ZÁMĚRU DO PROVOZU

Po uvedení záměru do provozu se ve vlastním území nepředpokládá ovlivnění
ekosystému. Ve vlastní lokalitě záměru se nevyskytují žádné ekosystémy, podléhající zvláštní
ochraně. Provoz záměru díky svým parametrům neovlivní prvky ÚSES, nacházející se ve
větší vzdálenosti.

D. I. 8. Vlivy na krajinu
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VLIVY NA VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY A KRAJINNÝ RÁZ

Významnost vlivů spojených s přípravou a provozem Záměru je hodnocena stupněm: bez
vlivu
Riziko ireverzibility: žádné
 OBDOBÍ VÝSTAVBY

V rámci přípravy záměru nebude zasahováno do významných krajinných prvků dle
zákona č. 114/92 Sb. Lokalita záměru je dlouhodobě využívána pro průmyslovou výrobu,
využití zůstává beze změny.
 PO UVEDENÍ ZÁMĚRU DO PROVOZU

Po uvedení záměru do provozu nebude tento do významných krajinných prvků
zasahovat. Platí zde totéž, co v předchozích kapitolách.

D. I. 9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr nevyžaduje zvláštní infrastrukturu nebo vyvolané investice, které by mohly
ovlivnit charakter krajiny, stav ekosystémů či způsob využití území s ohledem na využití
bezprostředního okolí (významné průmyslové a dopravní stavby, obytné soubory).
VLIV NA BUDOVY A ARCHITEKTONICKÉ PAMÁTKY

Významnost vlivů spojených s provozem Záměru je hodnocena stupněm: bez vlivu
Riziko ireverzibility: žádné
V zájmovém území ani v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí památkově chráněné
objekty ani zde nejsou registrovány archeologicky významné lokality. S ohledem na umístění
záměru nedojde k ovlivnění architektonických památek.
VLIV NA KULTURNÍ PAMÁTKY

Významnost vlivů spojených s provozem Záměru je hodnocena stupněm: bez vlivu
Riziko ireverzibility: žádné
Nepředpokládá se negativní vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy a místní tradice.
VLIVY NA ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY A JINÉ LIDSKÉ VÝTVORY

Významnost vlivů spojených s provozem Záměru je hodnocena stupněm: bez vlivu
Riziko ireverzibility: žádné
Nepředpokládá se negativní vliv na archeologické památky a jiné lidské výtvory.
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VLIVY NA GEOLOGICKÉ A PALEONTOLOGICKÉ PAMÁTKY

Významnost vlivů spojených s provozem Záměru je hodnocena stupněm: bez vlivu
Riziko ireverzibility: žádné
V zájmovém území ani jeho bezprostředním okolí se nenacházejí geologické a
paleontologické památky. Nepředpokládá se tedy poškození ani ztráta geologických či
paleontologických památek.
VLIV NA DOPRAVU

Významnost vlivů spojených s provozem Záměru je hodnocena stupněm: bez vlivu
Riziko ireverzibility: žádné
 OBDOBÍ VÝSTAVBY

Během přípravy nebude záměr působit znatelným zvýšením pojezdů na přilehlých
komunikacích. Navezení technologie představuje dopravní zátěž v řádu jednotek TNA.
 PO UVEDENÍ DO PROVOZU

Vyvolaná a navazující doprava je nulová – lakováním bude ošetřena část stávajících
výrobků, dojde k eliminaci části stávající dopravní zátěže, vyvolané přepravou výrobků
k externímu lakování.
VLIV NAVAZUJÍCÍCH SOUVISEJÍCÍCH STAVEB A ČINNOSTÍ

Významnost vlivů spojených s provozem Záměru je hodnocena stupněm: bez vlivu
Riziko ireverzibility: žádné
V souvislosti s výstavbou Záměru nedojde k budování dalších souvisejících staveb.
ROZVOJ NAVAZUJÍCÍ INFRASTRUKTURY

Významnost vlivů spojených s provozem Záměru je hodnocena stupněm: bez vlivu
Riziko ireverzibility: žádné
Realizace záměru nemá žádné nároky na budování navazující infrastruktury.
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D. II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
D.II.1.Vhodnost lokalizace jednotlivých variant z hlediska ekologické
únosnosti území
S ohledem na jednoznačnost umístění posuzovaného záměru investorem v jediné již
před zahájením projektových prací vybrané územní variantě, vyplývající ze situování na
daných a předem určených plochách, byla od počátku záměru investorem a na základě jeho
zadání i zpracovatelem Oznámení sledována jediná územní varianta v podobě, jak je
prezentována a hodnocena tímto oznámením.
Z hlediska ekologické únosnosti území je předkládaný záměr, tato lokalita a její umístění
do krajiny akceptovatelné. Využívá specifikované území, dlouhodobě využívané pro
průmyslovou výrobu, nedochází ke změně stávajícího využití, instalovaná technologie bude
mít pouze mírný negativní dopad na ŽP.

D.II.2.Současný a potenciální výsledný stav ekologické zátěže území
Předkládaný záměr je v daném území posouzen ze všech podstatných hledisek. Z
hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se jedná o aktivitu navrhovanou ve
stávajícím průmyslovém areálu, zóně určené pro obdobné záměry.
Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů
záměru na životní prostředí.
Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly D.I. je patrné, že určité vlivy
v oblasti emisí a akustické situace lokality nebudou mít významný negativní vliv na celkovou
úroveň jednotlivých složek životního prostředí lokality záměru.
S ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, že vlivy záměru jsou málo
významné, není překročeno lokální měřítko významnosti vlivů na vody, přírodu a krajinu,
spojených s navrhovaným záměrem. Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí,
které jsou komentované v příslušných pasážích textu, lze záměr označit z hlediska velikosti
vlivů a významnosti vlivů za málo významný.

D.II.3.Velkoplošné vlivy v krajině
Realizace záměru ve stávajícím průmyslovém areálu ani provozované činnosti nebudou
negativně ovlivňovat širší okolní krajinu a nebudou se projevovat v rámci velkoplošných
dopadů na její ráz. Realizace záměru je v souladu s dlouhodobým využíváním daného
území.
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D.III.ÚDAJE O MOŽNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH
STÁTNÍ HRANICI
S ohledem na rozsah a předpokládaný dosah činností, vyvolaných provozem Záměru lze
vyloučit nepříznivé vlivy přesahující státní hranice.

D. IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘ.
KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽP
Obecná pravidla
Záměr bude prováděn tak, aby bylo minimalizováno možné narušení životního prostředí.
Pro provoz Záměru bude zpracován provozní řád a havarijní plán a bude prováděna jeho
pravidelná aktualizace.
Všichni pracovníci budou prokazatelně poučeni o obecných a konkrétních způsobech
postupu, aby nedocházelo k poškozování ŽP.
Provozovaná zařízení budou udržována v dobrém technickém stavu (pravidelná údržba a
revize, minimalizace úniků provozních kapalin, hlučnosti apod.)
Technická opatření
Opatření ke snížení emisí

Suchý odlučovací systém prachových částic je uložen v podlaze a v termoventilační
jednotce a je tvořen třemi stupni filtrace, která zajišťuje 99% účinnost zachycení přestřiků NH
a filtrem s AU na částečnou adsorbci VOC .
První stupeň filtrace je tvořen speciální filtrační tkaninou, Paint stop 2,5“, která
zachytává 80 – 85% přestřiků NH. Materiál se po zanesení spaluje. Materiál této textilie
netvoří při spalování zplodiny na bázi chlóru. Je uložen v podlaze pod pochozími rošty.
Druhý stupeň filtrace tvoří speciální filtrační vložka (textilní filtr) originální
konstrukce, která zaručuje zachycení i jemných částic NH. Rychlá výměna filtru je jeho
předností, jakož i bezezbytková likvidace. Je uložen v kazetách v termoventilační jednotce.
Třetí stupeň filtrace je tvořen speciální filtrační tkaninou, Paint stop 2,5“, která
zachytává 80 – 85% přestřiků NH. Materiál se po zanesení spaluj. Materiál této textilie
netvoří při spalování zplodiny na bázi chlóru. Je uložen v kazetách v termoventilační
jednotce.
Čtvrtý stupeň filtrace – adsorpce VOC látek - tvoří speciální filtrační BIG válce (s
aktivním uhlím) originální konstrukce, které zaručují zachycení VOC látek z odsávané
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vzdušiny. V každé odsávací části termoventilační jednotky je osazeno 12 Big válců, v každém
je 20 kg AU. Výrobce NAVER, s.r.o., Brno.
- filtr s aktivním uhlím třídy AC 40, který je optimálně uzpůsoben pro parametry
rychlosti proudění a doby přímého kontaktu se vzduchem, maximální účinnosti absorpce a
časové životnosti samostatného aktivního uhlí.
Celkové množství aktivního uhlí v lakovně je 480 kg.
Dle předložené projektové dokumentace filtry s aktivním uhlím nejsou zapotřebí pro
plnění emisních limitů dle legislativy ochrany ovzduší, slouží pro snížení imisní zátěže a tím
snížení zdravotního rizika obyvatel, není předepsaná četnost výměn AU.
Dle bilance spotřeby barev, fondu pracovní doby a množství odtahovaného vzduchu
(Technická zpráva Trendis, spol. s r.o.) bude maximální koncentrace VOC (jako TOC) bez
zahrnutí adsorpce na filtrech s náplní AU dosahovat hodnot 44,8 mg/m3, průměrná
koncentrace VOC (jako TOC) bez zahrnutí adsorpce na filtrech s náplní AU bude dosahovat
hodnot 33,4 mg/m3.
Dle projektové dokumentace se předpokládá, že AU bude měněno 1x za měsíc.
Roční spotřeba látek VOC
12 000 kg
Náplň AU ve filtrech
480 kg
Sorpční schopnost náplně AU je cca 30 % jeho hmotnosti.
Při předpokládané měsíční výměně AU by došlo k záchytu cca 1 730 kg/rok VOC, což
představuje cca 14 % celkových emisí VOC.
Dle citovaného autorizovaného měření emisí – INECO průmyslová ekologie s.r.o. –
měření stávající lakovny, výduchy 401 – 404 bylo v průběhu 6-ti hodinového měření
spotřebováno 21 kg barev vč. přísad, což odpovídá cca 7,2 kg VOC, tj. 1,2 kg/hod VOC.
Při naměřeném hmotnostním toku VOC na výduších 401 – 404 v úrovni 0,64 kg/hod
(0,544 kg/hod TOC) to odpovídá účinnosti záchytu na AU v úrovni 53%.
Pokud budeme uvažovat reálnou účinnost záchytu VOC na filtrech s AU v úrovni
50%, bylo by možné zachytit cca 6 000 kg/rok VOC, což by však představovalo provádět
výměnu filtrů s AU v časovém intervalu cca 10 dní.
Toto řešení odpovídá i BAT.
Opatření k ochraně vod

Provoz záměru nemá potřebu vody. Stavební a technické řešení výrobních i skladových
prostorů prakticky vylučuje možnost úniku závadných látek do okolního prostředí.
Nakládání s odpady, jejich využití nebo zneškodnění

Odpady produkované v rámci výroby, údržby či oprav technologických zařízení záměru
budou shromažďovány, využívány a odstraňovány v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a
prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu a zároveň bude systém nakládání s odpady upraven
provozním řádem.
Smluvně je zajištěno odstranění odpadů subjekty oprávněnými k této činnosti.
Bude zabezpečeno, že v rámci provozu objektu (areálu) nebezpečné odpady budou ukládány
pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství
Opatření ke snížení účinků hluku a vibrací

V rámci zkušebního provozu zajistit kontrolní měření hluku.
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V případě překročení limitních hodnot hluku zajistit po projednání s orgánem ochrany
veřejného zdraví návrh a realizaci dostatečných protihlukových opatření.
Opatření z hlediska vlivů na půdu a horninové prostředí

Nejsou navrhována
Opatření z hlediska vlivů na floru, faunu, ekosystémy a krajinu

Nejsou navrhována
Kompenzační opatření

Nejsou navrhována

D. V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNOZOVÁNÍ A
VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ
Pro účely prognózování byly využity následující postupy:
1) získání základních informací o záměru
2) orientační návštěvy stávající lokality
3) sběr existujících údajů o navrhovaných technologiích a lokalitě
4) porovnání investičního záměru s obdobnými, již realizovanými, záměry
5) identifikace chybějících znalostí a následné doplnění
6) konzultace se specialisty
7) detailní terénní průzkum
8) kompletace údajů o investičním záměru (ve spolupráci s projektantem a provozovatelem)
9) kompletace údajů o lokalitě
10) analýza možných vlivů včetně jejich významnosti (porovnání s legislativou)
11) kompletace dokumentace
Použitá základní legislativa a literatura
Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů ( zákon o posuzování vlivů na životní prostředí ), v platném znění
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
Vyhl.č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 185/2001 Sb o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších
předpisů
Zákon 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů ( zákon o obalech )
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění
pozdějších předpisů ( lesní zákon )
Zákon ČNR č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 260/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění
pozdějších předpisů
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Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb. o hospodárném využívání výhradních ložisek, ve znění
vyhlášky ČBÚ č. 242/1993 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 364/1992 Sb. o chráněných ložiskových
zemích
Zákon 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů ( zákon o integrované prevenci ), v platném znění
Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 546/2002 Sb., kterou se mění vyhláška 327/98 Sb.,
kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro
jejich vedení a aktualizaci.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/1996 o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení
a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 78/1996 Sb. o stanovení pásma ohrožení lesů pod
vlivem imisí
Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakládání s odpady.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č.381/2001 Sb., kterou se stanoví
Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů ( katalog
odpadů ).
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č.115/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s
obaly
Nařízení č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a
odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
a do kanalizací a o citlivých oblastech
Nařízení vlády č. 342/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým
se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací v platném znění
Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ČR ze
dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle
zákona ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR
č. 10/1993 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.
Metodický pokyn odboru pro ekologické škody M.P ČR z 31.7.1996 - kritéria
znečištění zemin a podzemní vody.
Marhold, Přehled průmyslové toxikologie, Avicenum, Praha 1980
Vopršalová, Žáčková: Základy toxikologie pro farmaceuty, UK Praha 1996
Tichý: Toxikologie pro chemiky, UK Praha 1998
Prokeš a kol.: Základy toxikologie I (Obecná toxikologie a ekotoxikologie), UK Praha 1997
Brhel, Picka, Hrubá: Úvod do průmyslové toxikologie, MU Brno 1998
EPA Region III RBC Table 10/5/2000
Pichler: Chemie ve společnosti, MU Brno 1992
ČHMÚ: Znečištění ovzduší na území na území České republiky v roce 2004, ČHMÚ 2005
Navrátil, Rosina: Lékařská biofyzika, Manus Praha, 2000
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
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AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 15/04 k hodnocení zdravotního rizika expozice hluku aktualizace 2006
Krumlová, Pokorný: Vliv dlouhodobé expozice PM2,5 na incidenci předčasného úmrtí
obyvatel města Brna a dalších měst Jihomoravského kraje, Znečištění ovzduší. Metody šíření
a hodnocení vlivu, Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Mikulov 2008
Holoubek a kol. Troposférická chemie, Brno, 2005
Jiřík, Volf: Základy hodnocení zdravotních rizik podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, a odborné způsobilosti v rámci posuzování vlivů na veřejné zdraví, Acta
hygienica, epidemiologica et microbiologica, číslo 1/2011
SZÚ, 2000: Manuál prevence v lékařské praxi. VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik
ÚAP Dvůr Králové nad Labem
Tam, kde legislativa limity nestanovuje, byla významnost vlivu okomentována či
porovnána s literárními údaji týkajícími se obdobných záměrů. Vstupní data byla získána jak
vlastním průzkumem, tak z publikovaných zdrojů.
ČHMÚ (1994–2012): Znečištění ovzduší na území České republiky v roce ... – Air Pollution
in the Czech Republic in ... Ročenky za léta 1994–2012. ČHMÚ, Praha.
EC (2004): Directive 2004/107/EC of the European Parliament and of the Council of
15December 2004, relating to arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic
hydrocarbons in the ambient air. Official Journal of the European Union, No. L 23, pp. 3–16.
Fiala, J. et al. (2003): Integrované hodnocení a řízení kvality ovzduší v návaznosti na dceřiné
směrnice týkající se TK, PAHs, PM10 a benzenu. Projekt VaV/740/3/02. ČHMÚ, Praha.
ČHMÚ (2013): Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika 2012 –
Air Pollution and Atmospheric Deposition in Data, the Czech Republic 2012, ČHMÚ, Praha.
Čapek, R., Mikšovský, M., Mucha, L. (1992): Geografická kartografie. [Geographical
cartography.] Praha.
Výpočet hlukového zatížení - norma ČSN 01 1604.
Mapy dopravní zátěže, údaje celostátního sčítání dopravy 2010 – Ředitelství silnic a dálnic
V průběhu zpracování byly prováděny konzultace s investorem záměru, projektantem,
Českým geologickým úřadem, Českým hydrometeorologickým ústavem, Českým svazem
ochránců přírody, Českou zemědělskou universitou, Geofondem, Českou inspekcí životního
prostředí, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Českým ekologickým ústavem a Povodím
Labe, s.p.

D. VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A
NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Úroveň oznámení dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění závisí vždy
na hodnověrnosti a kvalitě podkladů získaných od oznamovatele, případně na kvalitě
podkladů, které může dále zpracovatel získat nebo sám zpracovat.
Nebyly shledány výrazné nedostatky, které by zpochybňovaly hodnověrnost
podkladových materiálů, použitých při zpracování tohoto oznámení.
Zpracovatel oznámení vycházel ze znalostí procesů, ovlivňujících současný stav
životního prostředí a působení jednotlivých činností na složky a subsystémy životního
prostředí.
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Vzhledem k rozsahu a typu záměru lze konstatovat, že se při zpracování tohoto
oznámení nevyskytly žádné zásadní nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
mohly negativně ovlivnit rozsah a obsah posouzení navrhovaného záměru či které by
znemožňovaly zpracování oznámení.
Celkově lze materiály, využité pro zpracování oznámení, ať již informace, poskytnuté
provozovatelem a projektantem, odborné studie nebo dostupné informační databáze,
hodnotit jako plně dostačující pro zpracování oznámení.

ČÁST E – POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
S ohledem na jednoznačnost umístění posuzovaného záměru investorem v jediné již
před zahájením projektových prací vybrané územní variantě, vyplývající ze situování na
daných a předem určených plochách, byla od počátku záměru investorem a na základě jeho
zadání i zpracovatelem Oznámení sledována jediná územní varianta v podobě, jak je
prezentována a hodnocena tímto oznámením.
Z hlediska ekologické únosnosti území je předkládaný záměr, tato lokalita a její umístění
do krajiny akceptovatelné. Využívá specifikované území, dlouhodobě určené pro
průmyslovou výrobu a využívá technologii s malým negativním dopadem na ŽP.
Tato varianta přináší pouze nevýrazné nepříznivé vlivy, které se projeví
akceptovatelným zvýšením hlukové zátěže i mírným zvýšením emisí znečišťujících
látek – VOC oproti stávajícímu stavu, při dodržování legislativních limitů obou těchto
složek ŽP.

ČÁST F – DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Základním materiálem pro hodnocení záměru byly informace předané zpracovatelům
oznámení objednatelem, dále pak specializované studie, místní šetření a konzultace,
poskytnuté Českým hydrometeorologickým ústavem, Českým svazem ochránců přírody,
Českou zemědělskou universitou, Geofondem, Českou inspekcí životního prostředí,
Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Českým ekologickým ústavem a Povodím Labe
s.p., literární a mapové podklady.
Veškeré podstatné informace, které byly v době zpracování oznámení známy, jsou
v předkládaném materiálu uvedeny.
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ČÁST G – SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Popis záměru

Oznámení ke zjišťovacímu řízení dle § 6 zák.č. 100/2001 Sb. v platném znění je
zpracováno na základě zadání investora, kterým je firma PETER – GFK spol. s r.o., IČ
62026852, sídlem Nové Kocbeře 51, 544 64 Kocbeře a stanoviska KÚ Královéhradeckého
kraje č.j. 2041/ZP/2014 – Po, Ns ze dne 10.3.2014. Oznámení bylo v průběhu rozpracovanosti
konzultováno s investorem, dotčenými orgány státní správy a odbornými organizacemi.
Záměrem investora a náplní akce „Změna novostavby montážní haly 2 v areálu
PETER – GFK spol. s r.o., Lakovna II“ je vybudování nového pracoviště povrchových
úprav – lakovny, vybavené dvěma lakovacími boxy, společným sušícím boxem, příslušnou
vzduchotechnikou s ohřevem vzduchu a zařízením pro snižování emisí TZL a VOC pro ruční
nanášení nátěrových hmot na laminátové díly a skelety, vyráběné v areálu závodu.
Akce bude realizována ve stávajícím výrobním areálu PETER – GFK spol. s r.o., na
stavebních parcelách 321, 161 a pozemkových parcelách 1165, 1144, 1166 v k.ú. Kocbeře,
v nově budované montážní hale 2.
Záměr „Změna novostavby montážní haly 2 v areálu PETER – GFK spol. s r.o.,
Lakovna II“ naplňuje ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona EIA jako záměr k bodu 4.2
(Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000
m2/rok celkové plochy úprav) kategorie II přílohy č. 1 zákona EIA.
Budou instalovány 2 ks kombinované lakovací a sušící průjezdné kabiny CONQUER5
– NOVA VERTA pro ruční nanášení nátěrových hmot, vybavené zařízením ke snižování
emisí TZL a VOC a společná sušící kabina OVEN – NOVA VERTA, vybavená zařízením
pro záchyt TZL.
Projektovaná celková plocha úprav v lakovacích kabinách činí 60.000 m2/rok,
roční spotřeba nátěrových hmot bude činit cca 35 t/rok, z toho obsah VOC cca 12 t/rok.
Do zájmového území řešené stavby nezasahují žádná chráněná území ve smyslu
zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, ani území chráněná ve
smyslu vodohospodářském (chráněná oblast přirozené akumulace vod) podle zákona č.
254/2001 Sb. o vodách v platném znění.
Navrhovaný záměr bude realizován ve stávajícím průmyslovém areálu, dlouhodobě
využívaném pro průmyslovou výrobu.
Lokalita nezasahuje do chráněného území ve smyslu zákona č. 44/1998 Sb., o
ochraně nerostného bohatství v platném znění. (chráněné ložiskové území).
Lokalita není vedena dle legislativy Evropských společenství v oblasti územní a
druhové ochrany přírody (směrnice 79/409/EHS, směrnice 92/43/EHS, rozhodnutí 97/266/ES)
v Evropsky významných lokalitách (Natura 2000) – viz samostatná příloha, vyjádření orgánu
ochrany přírody.
Vlivy záměru na vybrané složky životního prostředí:
Ovzduší
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Budou instalovány 2 ks kombinované lakovací a sušící průjezdné kabiny CONQUER5
– NOVA VERTA pro ruční nanášení nátěrových hmot, vybavené zařízením ke snižování
emisí TZL a VOC a společná sušící kabina OVEN – NOVA VERTA, vybavená zařízením
pro záchyt TZL.
Projektovaná celková plocha úprav v lakovacích kabinách činí 60.000 m2/rok,
roční spotřeba nátěrových hmot bude činit cca 35 t/rok, z toho obsah VOC cca 12 t/rok.
Suchý odlučovací systém prachových částic je uložen v podlaze a v termoventilační
jednotce a je tvořen třemi stupni filtrace, která zajišťuje 99% účinnost zachycení přestřiků NH
a filtrem s AU na částečnou adsorbci VOC .
První stupeň filtrace je tvořen speciální filtrační tkaninou, Paint stop 2,5“, která
zachytává 80 – 85% přestřiků NH. Materiál se po zanesení spaluje. Materiál této textilie
netvoří při spalování zplodiny na bázi chlóru. Je uložen v podlaze pod pochozími rošty.
Druhý stupeň filtrace tvoří speciální filtrační vložka (textilní filtr) originální
konstrukce, která zaručuje zachycení i jemných částic NH. Rychlá výměna filtru je jeho
předností, jakož i bezezbytková likvidace. Je uložen v kazetách v termoventilační jednotce.
Třetí stupeň filtrace je tvořen speciální filtrační tkaninou, Paint stop 2,5“, která
zachytává 80 – 85% přestřiků NH. Materiál se po zanesení spaluj. Materiál této textilie
netvoří při spalování zplodiny na bázi chlóru. Je uložen v kazetách v termoventilační
jednotce.
Čtvrtý stupeň filtrace – adsorpce VOC látek - tvoří speciální filtrační BIG válce (s
aktivním uhlím) originální konstrukce, které zaručují zachycení VOC látek z odsávané
vzdušiny. V každé odsávací části termoventilační jednotky je osazeno 12 Big válců, v každém
je 20 kg AU. Výrobce NAVER, s.r.o., Brno.
- filtr s aktivním uhlím třídy AC 40, který je optimálně uzpůsoben pro parametry
rychlosti proudění a doby přímého kontaktu se vzduchem, maximální účinnosti absorpce a
časové životnosti samostatného aktivního uhlí.
Celkové množství aktivního uhlí v lakovně je 480 kg.
Při dobré funkci adsorpčních filtrů s náplní AU lze očekávat výstupní koncentrace
VOC (jako TOC) v úrovni do 25 mg/m3 a záchyt cca 6 t/rok VOC.
Vliv posuzovaného záměru tedy nebude významný a z hlediska ochrany ovzduší (z
hlediska imisní zátěže) nezpůsobí zhoršení kvality ovzduší v posuzované lokality.
Voda

Technologie nemá potřebu vody.
Bude využíváno stávající sociální zázemí.
Odpadní vody splaškové i dešťové budou odváděny stávající kanalizací.
Hluk

Z výsledků výpočtu ekvivalentních hladin hluku z nově navržených stacionárních
zdrojů hluku vyplývá, že budou splněny požadavky nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před účinky hluku a vibrací a na hranici chráněných venkovních prostor a chráněných
venkovních prostor staveb bude dodržena nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku pro
denní i noční dobu.
Jsou navrhována protihluková opatření pro další zmírnění hlukové zátěže lokality.
Ostatní

Na ostatní složky životního prostředí nejsou očekávány žádné negativní vlivy.
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Havarijní situace ohrožující životní prostředí je možno, vzhledem k charakteru
činnosti předpokládat pouze výjimečně. Zcela vyloučeno je skladování a nakládání se zvláště
nebezpečnými vybranými chemickými látkami podle zák.č.59/2006 Sb. o prevenci závažných
havárií způsobených vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky.
Celkové shrnutí

Provoz záměru sám o sobě není pro životní prostředí rizikový, jediným rizikovějším
faktorem je manipulace s organickými látkami (barvy, ředidla), proto jsou již v rámci
oznámení navržena opatření k minimalizaci rizik.
Vlivy provozu záměru se projeví nevýznamným zvýšením stávající úrovně emisí VOC
do ovzduší a akceptovatelným zvýšením hlukové zátěže z provozu nové vzduchotechniky.
S ohledem na lokalitu záměru a stávající situaci nejbližší obytné zástavby lze vyloučit
významné zhoršení imisního zatížení v obydlené části okolí zájmového území. Stejně jako
emise škodlivin do ovzduší lze charakterizovat impakt hluku.
Vliv realizace záměru na životní prostředí bude nevýznamný a akceptovatelný.

ZÁVĚR
Z hlediska životního prostředí nebyly v souvislosti s přípravou a provozem
posuzovaného záměru zjištěny skutečnosti, které by bránily jeho realizaci.
Celkově lze z hlediska vlivu záměru na životní prostředí vyhodnotit záměr akce
„Změna novostavby montážní haly 2 v areálu PETER – GFK spol. s r.o., Lakovna II“,
PETER – GFK spol. s r.o., IČ 62026852, sídlem Nové Kocbeře 51, 544 64 Kocbeře jako
únosný z hlediska vlivů na složky životního prostředí.
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Přílohy v listinné podobě:
 stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb. k ovlivnění
evropsky významných lokalit
 stanovisko odboru výstavby a územního plánování MěÚ Dvůr Králové nad Labem
k souladu záměru s územním plánem
 akustická studie
 rozptylová studie
Přílohy v elektronické podobě:
 stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb. k ovlivnění
evropsky významných lokalit
 stanovisko odboru výstavby a územního plánování MěÚ Dvůr Králové nad Labem
k souladu záměru s územním plánem
 akustická studie
 rozptylová studie
 hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví
Datum zpracování oznámení:
Zpracovatel Oznámení:
INECO průmyslová ekologie s.r.o., Luční 3055, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.:
499 622 255, info@ineco.cz, Aleš Portych, E. Zbroje 2960, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
tel.: 603 330 294, e-mail portych@ineco.cz
Ing. Pavel Bendík, 130 00 Praha 3, Laubova 2128/10, tel. 602 839 811,
mail p.bendik@volny.cz
Rozptylová studie:
Ing. Lenka Čtvrtníková, 530 09 Pardubice, Grusova 414, tel. 606 795 155
mail ctvrtnikova@seznam.cz
Hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví:
RNDr. Alexander Skácel, 700 30 Ostrava – Zábřeh, Průkopnická 2100/24, tel. 777 674 897
mail skacel.alex@seznam.cz
Akustická studie:
INECO průmyslová ekologie s.r.o., Luční 3055, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.:
499 622 255, info@ineco.cz, Ing. Jaroslav Pazderka, Lotosová 667/1, 251 01 Říčany –
Radošovice, jpazderka@volny.cz, tel.: 603 681 500
Podpis zpracovatele Oznámení:
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Používané pojmy a zkratky
ADI (Accetable Daily Intake): Tolerovatelný denní přívod, používaný pro látky kontaminující
potravu. Vyjadřuje denní dávku, kterou může člověk celoživotně požívat bez rizika nepříznivých
zdravotních účinků. Je udáván v mg/kg/den a je obdobou referenční dávky US EPA.
CAS No (číslo CAS): Mezinárodní registrační číslo chemické látky, pod kterým je uvedena v různých
databázích
HI (Hazard Index) : Index nebezpečnosti. Jedná se o součet koeficientů nebezpečnosti (HQ) buď při
působení jedné látky různými expozičními cestami nebo při působení více látek s podobnými
systémovými toxickými účinky.
HQ (Hazard Quotient): Koeficient nebezpečnosti vypočtený vydělením zjištěné průměrné denní
dávky dávkou referenční. Při hodnotě vyšší než 1 teoreticky nastává riziko toxického
nekarcinogenního účinku.
Health Advisories : Doporučené limitní koncentrace nekarcinogenních toxických látek v pitné vodě
pro krátkodobé nouzové zásobování stanovené v USA.
Chronický pokus : Experiment na zvířatech probíhající po podstatnou část jejich očekávané délky
života.
IRIS (Integrated Risk Information System) : Databáze US EPA obsahující referenční hodnoty pro
toxický i karcinogenní účinek mnoha chemických látek, u kterých bylo dosaženo shody odborníků US
EPA.
JECFA FAO/WHO (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) : Mezinárodní expertní
komise při Organizaci pro potraviny a zemědělství OSN a WHO, která připravuje hodnoty ADI.
LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level) : Nejnižší dávka, při které je ještě pozorován
nepříznivý zdravotní účinek na statisticky významné úrovni ve srovnání s kontrolní skupinou.
MCL (Maximum Contaminant Level) : Oficiální platná limitní koncentrace kontaminujících látek
v pitné vodě v USA.
MCLG (Maximum Contaminant Level Goal) : cílová limitní koncentrace kontaminujících látek
v pitné vodě, zaručující adekvátní ochranu zdraví, doporučená v USA. U látek s podezřením na
karcinogenní bezprahový účinek je vždy nulová.
MF (Modifying Factor) : Modifikující faktor, používaný při odvození referenční dávky. Nabývá
velikosti od 1 do 10 a vyjadřuje nejistoty znalostí o účinku dané látky, nezohledněné faktorem
nejistoty.
Monitoring HS : Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu
prostředí, prováděný Státním zdravotním ústavem v Praze a pracovišti hygienické služby ve 30
vybraných okresech ČR od roku 1994. Subystém 2 se zabývá zdravotními důsledky a riziky znečištění
pitné vody, subsystém 4 se zabývá zátěží cizorodými látkami z potravinových řetezců.
NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) : Nejvyšší dávka, při které ještě není na statisticky
významné úrovni ve srovnání s kontrolní skupinou pozorován žádný nepříznivý zdravotní účinek.
RfDo : Referenční dávka pro orální příjem, udává průměrnou denní dávku dané látky, která
pravděpodobně nevyvolá při dlouhodobém příjmu ani u citlivých populačních skupin nepříznivé
zdravotní účinky. Přesnost odhadu této dávky je přibližně v rozsahu jednoho řádu. Je udávána
v mg/kg/den.
Směrnice Rady č.98/83/ES : Směrnice Rady Evropského společenství z roku 1998 o jakosti vody
určené pro lidskou spotřebu.
Subchronický pokus: Experiment na zvířatech probíhající po kratší dobu jejich očekávané délky
života.
UF (Uncertainty Factor) : Faktor nejistoty, používaný při odvození referenční dávky. Většinou nabývá
hodnot násobků deseti. Nejčastěji zohledňuje možné individuální rozdíly v citlivosti vůči dané látce
v rámci lidské populace, nejistotu při extrapolaci dat z pokusů na zvířatech na člověka, vztažení
výsledků krátkodobějších studií na celoživotní chronický účinek, použití hodnoty LOAEL místo
NOAEL.
US EPA (United States Enviromental Protection Agency) : Agentura pro ochranu životního prostředí
USA
WHO (World Health Organisation) : Světová zdravotní organizace (SZO)
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