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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 
Zkratka Význam 
AFL automatická formovací linka 
AV ČR  
B(a)P benzo(a)pyren 
ILCLR Individual Lifetime Cancer Risk (individuální celoživotní pravděpodobnost 

zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem 
hodnocené škodliviny ) 

NN nízké napětí 
NVmB Národní výbor města Brna 
p.č. parcelní číslo 
PHM pohonné hmoty  amazadla 
PS provozní soubor 
PUPFL pozemky určené k plnění funkce lesa 
PUR polyuretan 
SO stavební objekt 
TZL tuhé znečišťující látky 
UCR horní hranice navýšení celoživotního rizika rakoviny u jednotlivce při celoživotní 

expozici koncentraci 1 µg/m3 
WHO Světová zdravotnická organizace 
ZPF zemědělský půdní fond 
 
Poznámky: 
 

Zkratky používané pro jednotky, chemické značky  a dále lokálně se vyskytující 
zkratky vysvětlené v textu nejsou v tabulce uváděny. 

 
V textu citované právní  předpisy se rozumějí v jejich aktuálně platném znění. 
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0. ÚVOD 

0.1. ÚČEL DOKUMENTACE 
Dokumentace byla vypracována na základě závěru zjišťovacího řízení JMK 

17479/2012 S-JMK 2002012 OŽP/HR  z 9.2.2012, které provedl Krajský úřad 
Jihomoravského kraje. Dokumentace  vychází ze zpracovaného oznámení záměru, které bylo 
předmětem zjišťovacího řízení: „Oznámení záměru podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí - Záměr: Výrobní technologie pro tavení a 
odlévání tvárné litiny a produkci inovovaných výrobků pro automobilový průmysl. 
Oznamovatel: FERAMO METALLUM INTERNATIONAL s.r.o., Vodařská 15, 617 00 
Brno. Zpracoval:  Ing. Jaromír Pokoj, Brno, prosinec 2011. 
 

V závěru  provedeného zjišťovacího řízení se uvádí: 
 

Záměr „Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné litiny a produkci inovovaných 

výrobků pro automobilový průmysl“  v k.ú. Horní Heršpice, okr. Brno-město naplňuje dikci 
bodu 4.1, kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. Krajský úřad Jihomoravského 
kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 7 citovaného zákona stanoví, že 
uvedený záměr  
 

bude posuzován 

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších 

předpisů. 
 

Oznamovatel zajistí zpracování dokumentace podle ustanovení § 8 zákona v rozsahu 
podle přílohy č. 4 zákona. Dokumentace musí být zpracována autorizovanou osobou ve 
smyslu zákona. Dokumentace bude obsahovat vyhodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví 
držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví v 
souladu s § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, a to nejen v souvislosti s předpokládaným záměrem, ale i s ohledem na 
stávající zátěž území.  
 

Tato dokumentace je zpracována ve smyslu § 8 a přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
č. 100/2001 Sb.)  

Záměr je zařazen podle přílohy č. 1 k citovanému zákonu, kategorie II (záměry 
vyžadující zjišťovací řízení), bod: 

 
4.1 Průmyslové provozy na zpracování železných kovů, včetně válcování za tepla, 

kování kladivy a pokovování; provozy na tavení, včetně slévání či legování, neželezných 
kovů kromě vzácných kovů, včetně recyklovaných produktů – kovového šrotu, jeho rafinace a 
lití. 

Dle sloupce B spadá tento záměr pod působnost orgánu příslušného kraje, tj. 
Jihomoravského kraje. 
 
 Základním podkladem pro zpracování dokumentace jsou údaje uvedené v projektové 
dokumentaci: Projektová dokumentace pro územní řízení,  Průvodní zpráva: Rozšíření 
formovny. Jiříkovský, Šik, METAKON s.r.o. Brno, srpen 2011, Projektová dokumentace pro 
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územní řízení,  Souhrnná technická zpráva: Rozšíření formovny. Jiříkovský, Šik METAKON 
s.r.o. Brno, srpen 2011. Pro zpřesnění popisu záměru v důsledku vývoje příprav stavby od 
doby zpracování oznámení  byly podstatné údaje  poskytované zástupcem oznamovatele 
v průběhu zpracování oznámení. 
 

Dokumentaci  zpracoval pro firmu TOP - ENVI Tech Brno, společnost s r.o., 
Zábrdovická 827/10, 615 00 Brno, Ing. Jaromír Pokoj, držitel osvědčení odborné způsobilosti: 
MŽP č.j. 3041/460/OPV/93 z 30.3.1993, prodlouženo rozh. MŽP č.j. 46753/ENV/11 
z 29.6.2011. 
  

0.2. VYPOŘÁDÁNÍ POŽADAVKŮ ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

0.2.1. Požadavky krajského úřadu na obsah dokumentace 
Dokumentace bude obsahovat vyhodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví držitelem 

osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví v souladu s § 19 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 
a to nejen v souvislosti s předpokládaným záměrem, ale i s ohledem na stávající zátěž území.  
 

Součástí dokumentace je samostatná studie, zpracovaná odborníkem s příslušnou 
autorizací: Protokol posouzení vlivů na veřejné zdraví - Hodnocení  zdravotních  rizik. Zprac. 
Ing. Jitka Růžičková, držitelka osvědčení pro posuzování vlivů na veřejné zdraví, duben 2012 
Závěry z této studie byly použity při zpracování textu dokumentace a jejích závěrů. 
 

Součástí dokumentace je dále přepracovaná rozptylová studie a další nově zpracované 
studie. Doplněn byl rovněž výstup z dlouhodobého monitoringu ovzduší, provedeného na 
základě objednávky oznamovatele v roce 2010/2011. Všechny tyto studie  včetně hodnocení 
vlivu na veřejné zdraví tvoří samostatné přílohy dokumentace: 
 

• Vyhodnocení vlivu stacionárních zdrojů emisí na kvalitu ovzduší - rozptylová 
studie: Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné litiny a produkci 
inovovaných výrobků pro automobilový průmysl. Feramo Metallum International 
s.r.o. Brno. Zpracoval:  ing. Bohuslav Popp, osvědčení o autorizaci ke zpracování 
rozptylových studií a odborných posudků vydáno rozhodnutím MŽP č.j. 2700/740/02 
ze dne 13.8. 2002, prodloužení autorizace rozhodnutí MŽP č.j. 3484/740/03, č.j.  
878/820/07/DK , změna autorizace rozhodnutí MŽP č.j. 438/820/08/DK, prodloužení 
autorizace č.j. 3103/780/10/KS do 31.7. 2015. Duben 2012 

• Hluková studie: Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné litiny a produkci 
inovovaných výrobků pro automobilový průmysl. Vypracovala: RNDr. Zuzana 
Kadlecová, duben 2012. 

• Dopravní studie: VÝROBNÍ TECHNOLOGIE PRO TAVENÍ A ODLÉVÁNÍ 
TVÁRNÉ LITINY A PRODUKCI INOVOVANÝCH VÝROBKŮ PRO 
AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL Zodpovědný řešitel: Ing. Michal Radimský, Ph.D., 
březen 2012. 

• Monitoring ovzduší v roce 2010/2011 a vyhodnocení získaných dat pro okolí 
závodu FERAMO METALLUM INTERNATIONAL s.r.o. BRNO. Zpracovatel: 
Zdravotní ústav se sídlem v Brně, Gorkého 6, zprac. RNDr. Bohumil Pokorný, CSc. a 
kol., říjen 2011. 
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Tyto studie zahrnují podle příslušných metodik všechny dostupné údaje o stávající 

zátěži dotčeného území ve faktorech relevantních pro projednávaný záměr.  
 

Závěry z těchto studií byly použity při zpracování textu dokumentace a jejích závěrů. 
 

0.2.2. K požadavkům dalších připomínek: 
Magistrát města Brna -  Odbor životního prostředí:  

Z hlediska ochrany ovzduší:  - řešený provoz spadá pod režim integrovaného povolení, 
je třeba tedy zažádat o změnu stávajícího integrovaného povolení. 

 

Problematika integrovaného povolení není součástí procesu posuzování vlivů na 
životní prostředí dle zákona 100/2001 Sb., nicméně uvedený požadavek je zahrnut formou 
navrhovaných opatření v kapitole D.IV.   

 

Paní Mgr. Alexandra Cesarová, paní Jana Cesarová, pan Gerhard Cesa:  

 Nesouhlasí s realizaci záměru z důvodů značného navýšení výroby a tím i zatížení 
životního prostředí v oblasti. Firma FERAMO METALLUM INTERNATIONAL s.r.o. byla a je 
zdrojem vysokého znečištění a spadu kovového mastného popílku. Firma s podobným 
zaměřením a obrovskou produkci nemůže být umístěna prakticky ve středu města s tím, že jí 
budou nadále povolovány další rozšíření výroby bez ohledu na obyvatele. Domníváme se, že 
skutečnost, že se výrobní haly nacházejí cca 200 metrů od obytné zástavby, má značný vliv na 
život obyvatel v této lokalitě. Městská část Brno-jih je sama o sobě již tak dost zatížena 
zhoršenou kvalitou ovzduší, a proto není možné tuto zátěž dále zvyšovat.  

 V současné se chystáme navázat spolupráci s Ekologickým právním servisem a 
medializovat celou situaci. Provoz firmy nejen že znečišťuje prostředí a tím naše zdraví 
(astma, ekzémy apod.), ale i náš majetek (fasády domů). V neposlední řadě jsme znevýhodněni 
při případném prodeji domu.  

 

 Pro vyhodnocení možných vlivů záměru v relevantních oblastech byly zpracovány 
výše uvedené odborné studie. tyto studie mimo jiné neprokazují  příčinnou souvislost mezi 
namítaným spadem popílku a provozem oznamovatele. Znečištění produkované provozem 
oznamovatele nepřekračuje platné limity a v souladu s individuálními mnohem přísnějšími 
limity stanovenými v rámci integrovaného povolení jsou skutečné hodnoty znečištění 
několikanásobně nižší. Odborné studie prokázaly, že není důvod, aby se v důsledku  řešeného 
záměru zátěž okolí zvyšovala způsobem, který by zapříčinil její další zhoršení. Tvrzení, že 
„provoz firmy nejen že znečišťuje prostředí a tím naše zdraví (astma, ekzémy apod.), ale i náš 
majetek (fasády domů)“ není doloženo. 

  Pokud jde o umístění provozu,  provozovatel má dispozici vyjádření (přiloženo 
k dokumentaci), že jeho záměr je v daném prostoru umístit za splnění stanovených podmínek, 
což je příslušné do dalších fází  řízení podle stavebního zákona. Námitky proti způsobu  
zpracování územního plánu  nejsou příslušné pro tento proces posuzování.  
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Podpisová akce občanů z ulic Kšírova a Jeneweinova - nesouhlas s realizací záměru: - 
jedná se o 41 takřka shodných vyjádření občanů podaných na Úřad městské části Brno-jih: 

 Firma Feramo provozuje slévárny ve Vodařské ulici. Provoz této slévárny v minulosti 
byl a v současnosti stále je majoritním zdrojem znečištěni místního ovzduší částicemi 
kovového mastného popílku. Od roku 2003 znečištění kovovým spadem vyvrcholilo na jaře 
roku 2009, kdy byl obyvateli monitorován již několik měsíců. Příslušnými správními orgány 
byl tento problém odmítán a zlehčován. Znečištění prostředí a majetku (ovoce, zelenina, 
bazény, zahradní nábytek, fasády, okna, dveře) bylo viditelné pouhým okem, o vlivu na zdraví 
obyvatel a dětské populace nemluvě.  
 Firma s uvedenou technologií výroby by měla být odstraněna ze středu města a 
blízkosti  plánovaného jižního centra.  
 

 Uvedená tvrzení o tom, že původcem občany pozorované zátěže je provoz 
oznamovatele, nejsou doložena. Např. studie vycházející z ročního monitoringu, zpracovaná 
Zdravotním ústavem, přímo uvádí, že souvislost mezi spadem „mastného popílku“ a 
provozem oznamovatele lze vyloučit. 

 

OS Pro Brno-jih:   
K záměru má tyto výhrady:  

• záměr neodpovídá současnému územnímu plánu  
• Brno je oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. Dominantním zdrojem na posuzovaném 

území je doprava a to zejména na komunikacích Plotní a Svatopetrská. Dále je 
významnou komunikaci ulice Černovická.  

• překročení imisních limitů bude zejména v okolí významných komunikací (viz 
rozptylová studie pro město Brno zpracovaná Mgr. Jakubem Buckem). Překračování 
imisních limitů u PM10 a v koridoru ulic místně i u N02.  

• zatížení prostředí karcinogenními látkami (benzen, benzopyren)  
• dopravní zatížení počítá s 2950 automobily s nosností 10 t a 22,5 t  
• při posouzení této výroby je třeba vzít v úvahu možnost žalob na Jihomoravský kraj a 

Statutární město Brno kvůli znehodnocení životního prostředí, a tím i nemovitostí 
velmi nákladně zbudovaných a budovaných v miliardových hodnotách v oblasti M-
Paláce, Spielberg Centra, Městského soudu Brno, Státního zastupitelství Brno a nově 
budovaného AZ Toweru, rovněž i stavebních pozemků města v Brna v Jižním centru  

 
K uvedeným námitkám: 

• Provozovatel má dispozici vyjádření (přiloženo k dokumentaci), že jeho záměr lze 
v daném prostoru umístit za splnění stanovených podmínek, což je příslušné do 
dalších fází  řízení podle stavebního zákona.   

• Problematika hodnocení znečištění ovzduší jak současného, tak v kombinaci 
s provozem záměru, je předmětem přiložených odborných studií, zejména rozptylové. 
Tyto aspekty jsou rovněž předmětem rozboru ve výstupu z imisního monitoringu a 
hodnocení vlivu na veřejné zdraví. 

• Uvedené studie hodnotí rovněž příspěvky ke znečištění ovzduší z provozu závodu i 
vyvolané dopravy po realizaci záměru, a to i v aspektech možného ovlivnění 
zdravotního stavu obyvatel.  

• Uvedené studie se zabývají i rizikovými polutanty typu benzen a benzo(a)pyren. 
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• Z důvodů vyhodnocení vyvolané dopravní zátěže komunikací na přístupových 
dopravních trasách byla zpracována s dopravní studie, přiložená k dokumentaci. 

• Citované objekty se nacházejí v oblasti, kam hodnocené vlivy záměru nedosahují, 
navíc jsou odděleny plochami zejména dopravních staveb (zařízení železnice). Ze 
strany provozovatelů uvedených objektů nebyly v rámci zjišťovacího řízení 
zaznamenány žádné reakce zpochybňující projednávaný záměr. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A.1. OBCHODNÍ FIRMA 

FERAMO METALLUM INTERNATIONAL s. r. o. 
 
A.2. IČ  

46962913 
 
A.3. SÍDLO (BYDLIŠTĚ) 

Vodařská 15, 617 00 Brno 
 
A.4. JMÉNO, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTĚ A TELEFON OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE 
OZNAMOVATELE 

Jednatel společnosti: 
Carlos Caba Lopez de Vicuňa 
E-48014 Bilbao, C/ Julio Urquijo 91°B 
Španělské království 
 
 
Jednání ve věcech předkládaného záměru: 
Pavel Hanák 
Supply Chain Manager 
tel.: 420 544 509 907 
fax: 420 545 234 317 
mobile: 420 725 654 375 
pavel.hanak@feramo.cz 
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 
Název záměru: 
Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné litiny a produkci inovovaných výrobků 
pro automobilový průmysl 
 
Zařazení podle přílohy č. 1: 

Toto oznámení je zpracováno ve smyslu  § 6 a přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění platném v době zpracování oznámení. Záměr 
je oznamován podle přílohy č. 1 k citovanému zákonu, kategorie II (záměry vyžadující 
zjišťovací řízení), bod: 

 
4.1 Průmyslové provozy na zpracování železných kovů, včetně válcování za tepla, 

kování kladivy a pokovování; provozy na tavení, včetně slévání či legování, neželezných 
kovů kromě vzácných kovů, včetně recyklovaných produktů – kovového šrotu, jeho rafinace a 
lití. 

Dle sloupce B spadá tento záměr pod působnost orgánu příslušného kraje, tj. 
Jihomoravského kraje. 
 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 
Produkce expedovaných odlitků: 

Realizace záměru se v rámci sledovaných ukazatelů projeví ve zvýšení možné produkce 
expedovaných výrobků. Z tohoto hlediska lze uvažovat o následujících etapách náběhu: 

Expedované odlitky [t/rok] 
Rok 

Šedá litina Tvárná litina Celkem 
Koeficient 

2013 15 500 3 895 19 395 1,00 
2014 17 604 11 045 28 649 1,48 
2015 18 595 18 290 36 885 1,90 
2016 – maximální kapacita 18 595 21 000 39 595 2,04 
 

Kapacitní údaje stavby 

SO 73 001 – Slévárna (PS Formovna) 
Zastavěná plocha přístavby 4 161 m2 

Podlahová plocha přístavby 4 130 m2 
Obestavěný prostor přístavby 41 580 m3 
Výška hřebene střechy přístavby 9,66 m 
Výška hřebene světlíku přístavby 12,03 m 

 

SO 73 014 – Surovinová hala (PS Přípravna) 
Zastavěná plocha vestavby 559,3 m2 
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Podlahová plocha vestavby (celkem 5 podlaží) 2 182,8 m2 
Obestavěný prostor vestavby 8 670,0 m3 
Výška střechy vestavby 15,740 m 

 

SO 73 014 – Surovinová hala (PS Tavírna) 
Zastavěná plocha vestavby 1 359 m2 

Podlahová plocha vestavby 1 331 m2 
Obestavěný prostor vestavby 6 766 m3 
Výška střechy vestavby 15,8 m 

 

SO 73 014 – Surovinová hala (PS Jaderna) 
Zastavěná plocha vestavby 775 m2 

Podlahová plocha vestavby 775 m2 
Obestavěný prostor vestavby 9 009 m3 
Výška střechy vestavby 15,7 m 
Výška hřebene světlíku přístavby 12,0 m 

  

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 
Kraj:                           Jihomoravský 
Okres:    Brno-město 
Obec:    Město Brno, městská část Brno–jih 
Katastrální území: 612065 Horní Heršpice  
Parcelní čísla:   477, 478, 484/6, 484/1, 484/7, 484/5, 522/2, 522/1, 484/9, 521/2, 518, 

519, 484/8, 477, 521/1, 484/4, 484/1, 520, 521/4, 521/5, 479, 480, 481, 
484/3,  484/10, 483, 482, 484/2, 484/12, 482, 484/14, 484/15, 484/16. 

 
Areál slévárny se nachází v průmyslové časti Brna - Horní Heršpice u ulice  Vodařské 

a Kšírové. Orientace závodu je jihovýchod - severozápad. Vjezd do areálu je ze 
severovýchodní   strany z ulice Vodařské. Vjezd je využíván pouze jeden. Za Vodařskou ulicí 
směrem od areálu je řeka Svratka. Z jihovýchodní  strany je volný pozemek města – orná 
půda a ulice Kšírova, z jihozápadní strany je železniční trať Komárovská spojka a ze 
severozápadní strany je další průmyslový areál a železniční trať Brno – Horní Heršpice, Brno 
– Dolní nádraží. 

 
Záměr je lokalizován do průmyslového areálu stabilizovaného v rámci platného 

Územního plánu města Brna, kde je území areálu slévárny určeno jako plocha pro průmysl 
(PP).  Podle vyjádření v příloze č. 7. záměr je možno v daném prostoru umístit za splnění 
stanovených podmínek, což je příslušné do dalších fází  řízení podle stavebního zákona.  

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Charakter záměru: 

Změna dokončené stavby, instalace nového  zařízení. 
 

Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací a svým charakterem odpovídá 
stávajícímu využití dotčených prostor. Realizací záměru nedochází ke vzniku nových prvků 
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využití dotčeného území. Mimo vlastní areál oznamovatele se v oblasti využívání okolního 
území může záměr projevit pouze částečným navýšením dopravních toků nutných pro 
obsluhu záměru. 

 
Z uvedených důvodů není možnost kumulace s jinými záměry předpokládána, neboť 

se nejedná o změnu určeného způsobu využití daného území.  
 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 
variant 

V současné době produkuje slévárna odlitky z šedé litiny pro široké spektrum odvětví. 
Záměr se realizuje z důvodu zavedení tvárné litiny, kdy výrobkovým portfoliem budou 
komponenty pro automobilový průmysl. Současný sortiment odlitků z šedé litiny bude 
zachován. Z hlediska funkčních celků se bude jednat o  

 
1. Přístavbu a rekonstrukce stávající slévárny šedé litiny (PS Formovna) – 

Předmětem rekonstrukce slévárny ve formovně je instalace nové automatické 
formovací linky AFL Disamatic 2013 B. K dispozici zůstává stávající automatická 
formovací linka (AFL) F1 Savelli, stávající automatická formovací linka AFL 
Disamatic 2013 Mk4 a stávající AFL Disamatic 2032. 

2. Vestavbu pro přípravnu formovací směsi v surovinové hale (PS Přípravna) – 
Formovací směs bude připravována ve dvou nezávislých úpravnách, stávající pro AFL 
F1 Savelli a nová pro 3 AFL Disamatic. Nová přípravna bude instalovaná v 
surovinové hale a nahradí stávající přípravnu formovací směsi, zásobující nyní AFL 
Disamatic 2013 a AFL Disamatic 2032. 

3. Rekonstrukce vnitřních prostor tavírny a surovinové haly a instalace 
elektrotavírny (PS Tavírna) – Předmětem rekonstrukce v části tavírny bude instalace 
elektrických středofrekvenčních indukčních pecí se třemi kelímky včetně 
energetického zázemí, systému zavážení vsázky do pecních kelímků a vně haly 
zařízení k odprašování spalin. Současně bude provedeno zhotovení železobetonových 
zásobníků vsázkového materiálu v surovinové hale. 

4. Rekonstrukce částí vnitřních prostor a přesun provozu jaderny (PS Jaderna) – 
Předmětem rekonstrukce jaderny je úprava nevyužívaných prostor a instalace nového 
výrobního zařízení pro výrobu jader metodou Cold-box.  

 
Z hlediska stavebních úprav se v objektu slévárny: 

1. U provozního souboru Formovna jedná o rozšíření objektu, o výstavbu suterénu pro 
svoz vratného písku, základů, základových patek, o úpravy podlah a o instalaci 
podpůrných ocelových konstrukcí. 

2. U provozního souboru Přípravny se jedná o výstavbu základů, základových patek, o 
úpravy podlaha, o instalaci podpůrných ocelových konstrukcí a o opláštění předmětné 
části objektu. 

3. U provozního souboru Tavírna jedná o výstavbu železobetonového základu, 
základových patek, o úpravy podlah a o opláštění předmětné části objektu. 

4. U provozního souboru Jaderna jedná o úpravy podlah, o instalaci podpůrných 
ocelových konstrukcí a o opláštění předmětné části objektu. 
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V rámci předkládaného záměru budou dále provedeny úpravy potřebných 
inženýrských sítí v rámci areálu závodu nutné pro provoz rekonstruovaných a dostavěných 
prostor. 
 

Součástí záměru je v rámci uvedeného předmětu rekonstrukce je rovněž instalace 
moderních odlučovacích zařízení na odstraňování tuhých látek (prachu) z používané 
vzdušiny. Rekonstrukce výrobních prostor provozního souboru Tavírna dále vytvoří 
předpoklad k náhradě stávajících tavicích zařízení (kupolové pece) novým zařízením 
pracujícím na principu elektrické indukce, což umožní výrazným způsobem snížit emise z 
provozu tavení kovu. 
 

Pro toto oznámení nebylo předloženo variantní řešení. Záměr investora je vázán na 
poměry v určeném místě, vychází z jeho podnikatelského záměru a provozních potřeb. 
 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 
B.I.6.1. Příprava staveniště 

Stavební činnosti budou probíhat ve stávajícím výrobním areálu oznamovatele, v 
principu se jedná o rekonstrukci a dostavbu stávajících objektů. Z tohoto hlediska se nebude 
jednat o žádné terénní plošné práce. 
 

Celý prostor v místě stavebních úprav bude vyklizen, bude demontována stávající 
technologie. Před demontáží bude technologie odpojena od všech inženýrských sítí, rozvody 
budou zaslepeny a budou využity pro novou technologii.  

 
V rámci nové přístavby bude nutno vybourat stávající objekt SO 73 018 Sklad 

materiálu z lehké ocelové konstrukce. Sklad slouží pro skladování odlitků, vyzdívkového 
materiálu, elektromateriálu. Součástí objektu je i požadavek na vykácení vzrostlých stromů – 
břízy, jasany a černý topol. Dále nutno odstranit stávající zpevněné plochy z betonových 
panelů a přístavbu sloužící pro zázemí elektrické pece PIKS. K objektu SO 73 002 sociální 
budovy je přistavěn sklad olejů ze zděné konstrukce, který bude také zbourán. Východně cca 
24 m od sociální budovy je sklad materiálu z ocelové konstrukce, určený také k demolici.  

 
 

B.I.6.2. Urbanistické a architektonické řešení 
Pro stavební řešení je využíváno stávajících objektů vlastníka. Jelikož se jedná o 

stavební úpravy objektů, rozšíření slévárny a vestavbu surovinové haly ve stávajícím areálu 
závodu, umístnění indukčních pecí se třemi kelímky ve stávající slévárně a přesunutí výrobní 
technologie jaderny do nově zrekonstruovaných vnitřních prostor, řešení nijak nenarušuje 
stávající skladbu a uspořádání objektů. Architektonicky realizace nijak nenaruší výraz 
objektů, řešení bude navazovat na stávající objekty. Stavební objekty využívané pro instalaci 
nové technologie jsou vzájemně technologicky, energeticky a stavebně propojeny. 
B.I.6.3. Stavební řešení 
Z hlediska stavebního řešení jsou záměrem řešeny následující stavební objekty (SO): 
 
SO 73 001 – Slévárna (PS Formovna): 

Velikost i dispoziční řešení objektu vychází z požadavků technologie. Přístavba 
stávající slévárny, rozšíření formovny ¬ halový objekt bude sestávat ze třílodní haly s 
rozpětím lodí 14, 20 a 21,78 m, o světlé výšce 6,2 m pod vazník. Přístavba navazuje na 
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stávající formovnu, stávající štítová stěna formovny bude vybourána. Přístavbu tvoří jedna 
místnost rozdělená na části pouze technologií. Střecha je sedlová, vyspádována k mezistřeším 
žlabům. Ve hřebeni bude umístěn lucernový světlík s lávkou pro obsluhu oken. 

 
Objekt přístavby bude založen plošně na monolitických železobetonových patkách 

pod sloupy a na pasech pod obvodovým zdivem. Nosná konstrukce hal bude ocelová. 
Konstrukce střechy sestává z příhradových vazníků, vaznic, trapézového plechu a 
zavětrování. Vazníky jsou podporovány ocelovými sloupy. Střechy budou sedlové se spádem  
k mezistřeším žlabům. V hřebeni budou osazeny lucernové světlíky zasklené izolačními 
dvojskly. Část křídel bude otevíraných pomocí mechanických táhel. Výška hřebene střechy 
bude 9,66 m a výška hřebene světlíku +12,03 m.  Sokl opláštění do výšky 1,50 bude vyzděn z 
keramických tvárnic, nad výškou 1,5 m bude opláštění ze sendvičových panelů s výplní PUR. 
Sokl bude založen na pasu z monolitického železobetonu. Z vnější strany bude pas zateplen 
deskami XPS. Konstrukce podlahy je navržena jako monolitická betonová deska tloušťky 
200mm uložená na podkladním násypovém tělesu.  Vrata budou ocelová sekční zateplená, 
okna plastová zasklená izolačním dvojsklem. 
 
SO 73 014 – Surovinová hala (PS Přípravna): 

Ve stávající surovinové hale bude vestavěna přípravna v jednom modulu sloupů A-B, 
II-III-IV - 25.0 x 22.0 m. Jednotlivá podlaží jsou součástí technologických plošin. 
 

Přípravna bude čtyřpodlažní objekt vestavěný do surovinové haly. Nosnou konstrukci 
tvoří stávající ocelová konstrukce haly a ocelová vestavba složená ze sloupů, vazníků a 
vaznic. Jednotlivá podlaží budou tvořit ocelové plošiny, které budou podporovány středními a 
obvodovými sloupy. Stávající střecha přípravny zůstává beze změn, je sedlová se spádem k 
podokapním žlabům. Opláštění objektu bude sendvičovými panely s výplní PUR 
pěnou.Opláštění surovinové haly bude provedeno zděné z keramických tvárnic do výšky 2,0 
m a ze sendvičových panelů s výplní PUR. Prosvětlení budou tvořit plastová okna a 
polykarbonátové panely. Soklové zdivo bude založeno na monolitických železobetonových 
pasech. 
 
SO 73 014 – Surovinová hala (PS Tavírna): 

Založení pecí bude na monolitickém železobetonu, stejně tak i havarijní jímky pecí, 
transformátory, kanály a kolejiště pro zavážecí vozíky. 
 

Stěny pecní plošiny budou z monolitického železobetonu. Strop pecní plošiny bude ze 
spřažené ocelové konstrukce s železobetonovou deskou. Pro zavážecí vozy budou ve stropě 
umístěny ocelové kolejnice. Veškeré betonové konstrukce budou provedeny jako pohledové. 
Jímky a konstrukce pod úrovní ±0,000 budou z monolitických železobetonů izolovaných proti 
vodě dvojitým systémem povlakové izolace z pásů PVC. V místě průchodu stávající patky 
přes železobetonové  dno zázemí pecí budou osazeny bobtnající těsnící pásy, stávající patka 
bude obalena tlakovou izolací a obetonována. Jímky pro pece budou z vnitřní strany obloženy 
šamotovou vyzdívkou. 
 

Pod pecní plošinou bude suterén na úrovni -1,35 m, ve kterém bude umístěno zařízení 
indukčního zdroje a pecní transformátory v trafokobce. V podlaze suterénu bude systém 
kanálků pro uložení elektrokabelů spojující jednotlivé části napájecího systému (měničů, 
tlumivek, kondenzátorů). Pod podlahou trafokobek pod transformátory bude kanál pro 
vzduchotechnické potrubí chladícího vzduchu. 
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Velín tavírny bude umístěn v přístavbě (navazující na boční stěnu surovinové haly), ve 

které budou dále místnosti elektrorozvodny, místnosti čerpadel a ventilátorů a střeše objektu 
přístavby budou instalovány dvě chladící věže.  
 

Zásobníky pro kovový materiál v surovinové hale budou z monolitického 
vodostavebního železobetonu. Konstrukci bude tvořit základová deska a plné stěny. Z vnitřní 
strany budou zásobníky dle potřeby obloženy dřevěnými fošnami. 
 
SO 73 014 – Surovinová hala (PS Jaderna): 

Ve stávajícím objektu SO 73 001 Slévárna bude umístěna jaderna. Výroba jader bude 
situovaná ve formovně mezi sloupy F, D a III, V. Pro výrobu jader bude ke stávající zvýšené 
betonové podlaze mezi sloupy E,D a III,V provedena nová betonová podlaha mezi sloupy E,F 
a III,V včetně nového základu pro stroj na výrobu jader. Na vzniklé ploše budou umístěny 
stávající stroje na výrobu jader a pračky plynů, které byly přemístěny z prostoru mezi sloupy 
F,D a I,II. V prostoru mezi sloupy D, C a III,V bude provedena nová betonová podlaha, která 
bude navazovat na stávající zvýšenou betonovou podlahu. V tomto prostoru bude umístěno 
máčení a sušení jader včetně jejich skladování.  
 
B.I.6.4. Technologické řešení  

Předmětem modernizace stávající slévárenského provozu je instalace automatické 
formovací linky (AFL) Disamatic 2013 B. V návaznosti na instalaci této AFL bude v 
surovinové hale vybudován nový provozní soubor - Přípravna formovací směsi, která bude 
kromě nově instalované linky zásobovat rovněž stávající automatické formovací linky 
Disamatic 2013 MK4 a Disamatic 2032. 
 
PS 5 AFL Disamatic 2013 B: 

Bezrámová automatická formovací linka s max. výkonem 350 forem/h a velikostí 
formy 535x650x(120 – 395). Vertikální dělicí rovina. Odlévání tvárné litiny je 
prostřednictvím stacionárního licího zařízení ABP (využitelný objem 6 t), provozované s 
ochrannou atmosférou. Celková délka chladícího úseku 71,185 m a instalace vytloukacího 
vibračního žlabu. 
 
PS 7 Přípravna formovací směsi: 

Nový provoz přípravny tvoří mísicí a zásobníková sekce, předúprava vratného písku, 
svoz a rozvoz. Součástí mísicí sekce je automatický systém dávkování jednotlivých 
komponent a automatické vyhodnocování kvality formovací směsi. 
 

V mísicí sekci je vířivý mísič - SGMT 160, náplň 3250 kg, max. výkon 130 t/h ¬při 
mísicím cyklu 1,5 min. Součástí svozu vratného písku je jeho předúprava - magnetická 
separace a polygonové síto a chladnička. Součástí rozvozu formovací směsi jsou provozní 
zásobníky nad formovacími stroji. V prostoru přípravny je také písková laboratoř. 
 

• Manipulace s materiálem:  
Při přípravě formovací směsi, při výrobě forem a odlitků je řešena v rámci 
automatického provozu jednotlivých technologických zařízení. 

• Vnitřní a vnější dopravní řešení:  
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Vnitřní doprava formovací směsi mezi přípravnou a formovnou je řešena pásovou 
dopravou. Vnitřní doprava odlitků mezi formovnou a čistírnou je zajišťována 
vysokozdvižnými vozíky. Vnější doprava - surovin pro přípravnu - je řešena 
pneumatickou dopravou z kamionů do zásobních sil.  

• Systém skladování a pomocné provozy:  
Komponenty pro přípravu formovací směsi jsou skladovány ve venkovních silech a v 
provozních zásobnících na přípravně. Pro formovnu a přípravnu budou využívány 
stávající pomocné provozy, např. energetické hospodářství, modelárna, údržba. 

 
PS 2 Elektrotavírna: 

Hlavní zařízení elektrotavírny jsou tři elektrické středofrekvenční indukční tavící 
zařízení s tavícími kelímky, každý o objemu 10 t taveniny. Kelímky budou opatřené 
odsávacími zákryty integrovanými s víky pecí. Tento způsob odsávání bude zajišťovat 
dokonalé odsávání při všech provozních stavech pece - zavážení, tavení, odlévání atd. Tavící 
zařízení bude sloužit k výrobě taveniny a to postupným zahříváním vsázky kovového 
materiálu indukčním ohřevem pomocí pecní cívky. Natavená litina bude po dosažení jejího 
správného chemického složení a stažení strusky vylita naklopením kelímku do 
přepravní/modifikační pánve. Pánev bude uchycena pomocí otočného zařízení na 
vysokozdvižném vozíku, který bude zajišťovat dopravu do formovny k formovacím linkám.   

 
Tavba bude probíhat v cyklech „vsázení – odlévání“, kdy je po odlití kelímek zcela 

vyprázdněn a zavezen studeným materiálem pro začátek dalšího cyklu.  
 

Zavážení pecních kelímků kovovou vsázkou se bude provádět vibračními zavážecími 
vozy pojíždějícími po kolejích umístěných na pecní plošině. Každou pec bude obsluhovat 
vlastní vůz. Vozy budou k pecím zajíždět ze surovinové haly z prostoru pod dosahem 
mostového jeřábu. Pomocí tohoto jeřábu s druhovacím magnetem a závěsnou váhou se bude 
provádět přeprava kovové vsázky ze skladovacích boxů v surovinové hale do zavážecích 
vozů. Vozy se budou plnit množstvím vsázky pro jednu tavbu (tj. 10 t materiálu). Vůz po 
naplnění vsázkou zajede k pecnímu kelímku do pozice pro vsázení materiálu. Doprava 
materiálu do kelímku bude pomocí vibračního žlabu, který je součástí zavážecího vozu. Před 
najetím vozu do pozice vsázení materiálu se automaticky zdvihne odsávací pecní zákryt 
sloužící k intenzivnímu odsávání po dobu vsázení materiálu do kelímku. Pojezd vozů a 
vibraci bude řídit obsluha dálkovým ovládáním. Nosná konstrukce pece bude umístěna na 
tenzometrech za účelem registrace množství materiálu v kelímku. 
 

Skladování vsázky pro nové tavící zařízení bude v nově vybudovaných zásobnících 
umístěných za novou pecní plošinou v surovinové hale. Manipulace se vsázkou a její 
druhování se bude provádět mostovým jeřábem 8t s břemenovým elektromagnetem a 
integrovanou váhou. Druhování vsázky do zavážecího vozu bude postupně po jednotlivých 
složkách (do dosažení požadované hmotnosti každé složky) až do celého objemu vsázky pro 
pec, tj. 10t materiálu. Navažování feroslitin a jejich vsázení do kelímku bude pomocí 
plošinové tenzometrické váhy ručně. Obsluha po navážení přidá feroslitiny do pecního 
kelímku. Feroslitiny se budou skladovat v přepravních obalech na paletách ve skladu i na 
pecní plošině. 
 

Ohřev a opravy pecí se budou provádět obdobným způsobem jak pro potřeby stávající 
tavírny s kuplovnami. Výměna vyzdívky pecí se předpokládá po každých cca 500 tavbách 
nebo dle potřeby. Opotřebovaná vyzdívka kelímku se vytlačí z pece speciálním hydraulickým 
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vytlačovacím zařízením do předem připravené bedny umístěné před pecní plošinou. Dusání 
nové vyzdívky kelímku (spec. suchá žáruvzdorná keramická hmota dusaná do kovových 
šablon) se následně bude provádět vibračním zařízení zavěšeným na tavírenském mostovém 
jeřábu. Sintrace vyzdívky (slinutí žáruvzdorné hmoty) v peci se bude provádět elektricky. Pro 
sušení vyzdívky indukčních tavících pecí a pro drobnější opravy budou u každé pece 
instalovány plynové hořáky. 
 

Výroba tvárné litiny se bude provádět v přepravní/modifikační pánvi metodou Tundish 
cover. Ve dně pánve bude ve výdusce komůrka pro modifikátor překrytý ocelovými plechy. 
Po nalití kovu do pánve z pecního kelímku dojde za intenzivního odsávání zplodin pecním 
zákrytem k reakci modifikátoru a taveniny. Pánev s tvárnou litinou odveze poté vozík do 
formovny k licímu zařízení. Očkování tvárné litiny proběhne při odlévání forem do proudu 
kovu. 
 

Zajištění provozu při havarijní situaci- při přerušení dodávky elektrické energie. K 
dispozici bude stávající dieselagregát, na který budou při výpadku napájení automaticky 
napojeny čerpací moduly chladících okruhů, hydraulické agregáty pro vyklopení kelímku a 
vylití taveniny a nouzového osvětlení. 
 

• Manipulace s materiálem (kovová vsázka):  
Doprava a manipulace kovové vsázky v surovinové hale ze skladovacích boxů do 
zavážecích vibračních vozů bude pomocí mostového jeřábu s elektromagnetem. 
Obsluha jeřábu se bude provádět dálkovým ovládáním z pecní plošiny. Do jednoho 
vozu se nadruhuje (naplní) vždy kompletní množství vsázky pro jeden kelímek (10 
tun). Vůz po naplnění vsázkou přejede po kolejích ke kelímku a pomocí vibrace jeho 
žlabu bude materiál vsazen do kelímku. Ovládání pojezdu a vibrace vibračního 
zavážecího vozu bude obsluha řídit dálkovým ovládáním z pecní plošiny.   
 
Feroslitiny, nauhličovadlo, vyzdívkový materiál budou ze skladové plochy v 
surovinové hale na pecní plošinu dopravovány na paletách mostovým jeřábem, pro 
dopravu na pecní plošině ze surovinové haly do blízkosti pecních kelímků bude k 
dispozici paletový vozík. Feroslitiny a nauhličovadlo se budou po navážení ručně 
přidávat do pecního kelímku. 
 
Modifikátor v přepravních obalech (Big-bag) bude dopravován vysokozdvižným 
vozíkem. 

• Manipulace s materiálem (tekutý kov): 
Tekutý kov se bude vylévat naklopením kelímku do transportní/modifikační hrncové 
pánve o objemu 3t. Pánev bude uchycena na otočném zařízení vysokozdvižného 
vozíku, který bude zajišťovat dopravu tekutého kovu z tavírny do formovny k 
automatickým formovacím linkám. 

• Manipulace s materiálem (vratný materiál): 
Vratný materiál se bude dopravovat vysokozdvižným vozíkem v bednách do boxů v 
surovinové hale z formovny od vytloukacího uzlu (vtoky) nebo z provozu cídírny 
(zmetky). 

• Vnější dopravní řešení:  
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Veškerý materiál se bude dovážet do závodu nákladními automobily po stávajících 
vnitropodnikových komunikacích. Odpady ze závodu se budou odvážet nákladními 
automobily s vanovým kontejnerem. 

• Systém skladování:  
Koncepce skladování všech materiálů jak provozních tak režijních bude obdobným 
způsobem jak v současnosti ve skladech a na skladovacích plochách v surovinové 
hale. Všechny používané materiály jsou inertní, šetrné k životnímu prostředí. Materiál 
určený k tavení v nové tavírně (ocelový odpad, litinový odpad, vratný materiál) se 
bude skladovat v nově vybudovaných skladovacích boxech v surovinové hale; zásoba 
bude k dispozici na cca 5 dní. Jednotlivé komponenty kovové vsázky budou v 
otevřených boxech. Feroslitiny a nauhličovadlo se budou skladovat v přepravních 
obalech (pytlích) na paletách. Vyzdívací materiály v pytlích se budou skladovat ve 
stávajícím skladu surovin. Skladování režijního materiálu - stávajícím způsobem ve 
stávajících skladech slévárny 

 
PS 6 Jaderna: 

Výroba jader bude prováděna na vstřelovacích jádrových strojích metodou Cold Box. 
Stávající výroba bude zajištěna na současných strojích typu Laempe. Pro AFL Disamatic 
2013 B budou nainstalována nová výrobní centra obdobného typu využívající stejnou metodu. 
Všechny stoje budou liniově uspořádána se společnou přípravou jádrové směsi. 
 

Součástí každého jádrového vstřelovacího stroje je plynový generátor aminu. Každý 
jádrový stroj je umístěn v uzavřeném a odsávaném prostoru. Jádro je vyrobeno vstřelením do 
jaderníku. Vstřelená směs je vytvrzena profouknutím odpařeným aminem, který působí jako 
katalyzátor. Jaderník s vytvrzeným jádrem vyjede před stroj a uvolní jádro. Obsluha vyjme 
jádro z jaderníku a uloží ho do paletového vozíku. 
 

Pro přípravu jádrové směsi bude nový písek dopravován pneumaticky z venkovního 
sila do provozního zásobníku nad mísičem. Mísič je umístěn na plošině před 1. jádrovým 
strojem. Všechny komponenty pro přípravu jádrové směsi (nový písek, pryskyřice a tužidlo) 
jsou do mísiče dávkovány pomocí objemového dávkovače. Na plošině vedle mísiče je 
umístěna provozní zásoba pojiv. Rozvor připravené směsi k jednotlivým strojům zajišťuje 
přepravní vozík. 
 

Část vyrobených jader je opatřena nátěrem s vodou ředitelnou barvou. Sušení jader 
probíhá v průběžné sušce. Jádra jsou následně uložena na transportních paletových vozících. 
 
B.I.6.5. Provozní řešení - kapacity 

Současná projektovaná kapacita 
Současné uspořádání a vybavení slévárny je projektováno na 2 x 8,5 t hodinového 

výkonu tekutého kovu. Při plném pracovním fondu je roční kapacita výroby tekutého kovu 91 
417,5 t. Toto množství tekutého kovu reprezentuje po odečtení veškerých ztrát vznikajících 
během výrobního procesu 54 036 t expedovaných odlitků. 
 
Současná platná IPPC legislativa 

Společnost má platné integrované povolení od roku 2007 s následnou změnou číslo 1, 
2 a 3. Součástí tohoto integrovaného povolení jsou i kapacitní údaje odpovídající výše 
uvedeným ročním množství nataveného kovu. 
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Stávající stav 

V současné době slévárna využívá kapacitu cca 15 000 t odlitků/rok a její produkci 
tvoří odlitky komerčního charakteru z šedé litiny. Tento rozdíl mezi projektovanou a 
skutečnou kapacitou je způsobem nedostatečnou objednávkovou náplní. Slévárna je určena 
pro výrobu středních a malých odlitků. Materiálem odlitků je šedá litina běžných jakostí. Z 
těchto materiálů se vyrábějí odlitky ozubených kol, protizávaží, převodových skříní, odlitky 
pro zemědělství, automobilový průmysl, železnici apod. Hmotnost odlitků je řádově do 100 
kg. 
 
Navrhovaný stav 2013 

Jedná se o zahájení rekonstrukce stávající slévárny šedé a tvárné litiny, která má 
zajistit modernizaci stávající výrobní technologie a rozšíření výrobní kapacity v roce 2013 na 
cca 19 395,423 t expedovaných odlitků/rok. Z toho 15 500,423 t/rok odlitků ze šedé litiny a 3 
895,000 t odlitků z tvárné litiny. 
 
Navrhovaný stav 2015/2016 

Ačkoli je plánovaná kapacita v roce 2013 cca 19 395,423 t expedovaných odlitků/rok 
je již v dnešní době plánováno obnovení zakázkové náplně za účelem využití plné kapacity 
slévárny v letech 2015/2016. Roční množství expedovaných odlitků v roce 2016 by mělo být 
cca 43 000 t s rozložením 50/50 mezi šedou litinou a litinou tvárnou (přesné údaje jsou 
uvedeny v kapitole B. I. 2. Kapacita (rozsah) záměru). 
 
B.I.6.6. Doplňující úpravy  provozního zařízení 

 Pro potřeby provozu v rozšířené  formovně budou dále realizovány následující úpravy 
a doplnění stávajících provozních souborů: 
 
SO 73 001 – Slévárna (PS Čistírna): 

Čistírna pro nově instalovanou automatickou formovací linku bude situována do nové 
přístavby. Zde budou dočišťovány pouze výrobky z této nově instalované linky. Stávající 
produkce bude i nadále využívat technologie a prostor tak jak jsou navrženy v současném 
stavu. 
 
Technologické řešení: 

Komplexní projektové řešení PS 8 Čistírny sestávající z pracoviště ulamování vtoků a 
třídění materiálu, instalace tryskače, instalace odstřihovacích lisů a pracoviště kontroly, 
skladování a expedice odlitků. Na konci článkového dopravníku odlitky budou padat do 
přistavené palety, umístěné na dvoupolohové točně. Po otočení točny bude paleta 
manipulačním zařízením přemístěna do skypu tryskače. Po vysypání odlitků z palety do 
tryskače a po vrácení skypu do výchozí polohy, bude paleta vrácena na točnu. Otáčení točny a 
provoz manipulačního zařízení bude ovládat obsluha tryskače. Otryskané odlitky z tryskače 
jsou vynášeny vibračním žlabem do přistavené palety. Další manipulace s paletami bude 
pomocí vysokozdvižného vozíku. 

 
B.I.6.7. Doprovodné činnosti 

Pro realizaci oznamovaného záměru je v rámci areálu oznamovatele provést 
následující související stavby: 
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Stavební objekt Druh/popis činnosti 
SO 73 200 Příprava území, demolice 
SO 73 205 Přeložka pitné vody 
SO 73 206 Přeložka kanalizace 
SO 73 208 Venkovní kanalizace 
SO 73 209 Venkovní vodovod 
SO 73 213 Venkovní rozvody a přeložky NN 
SO 73 214 Venkovní osvětlení 
SO 73 215 Venkovní rozvod plynu 
SO 73 216 Komunikace a zpevněné plochy 
SO 73 217 Sadové úpravy. Na plochy kolem nových objektů a zpevněných ploch 

bude rozprostřena ornice se zatravněním. 
 
Poznámka: K uvedeným stavbám jsou v případě potřeby uvedeny informace na příslušných 
místech oznámení. 

 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Předpokládaný termín zahájení:  09/2012 
Předpokládaný termín dokončení:  03/2013 
 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
Stavba se nachází na území statutárního města  Brna: 

 
Kraj: Jihomoravský 

Okres:  Brno-město 
Obec:  Město Brno, městská část Brno–jih 

Katastrální území: 612065 Horní Heršpice  
 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou 
tato rozhodnutí vydávat 
 
Typ rozhodnutí Příslušný správní úřad 
Územní rozhodnutí Stavební úřad - Úřad městské části Brno-Jih 
Stavební povolení Stavební úřad - Úřad městské části Brno-Jih 
Změna integrovaného 
povolení 

Krajský úřad Jihomoravského kraje 
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH 

B.II.1. Půda 
 V souvislosti s oznamovaným záměrem nedochází k záboru půdy mimo areál 
oznamovatele, zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa. 
 

B.II.2. Voda 
Voda bude v řešených objektech využívána pro technologické účely, a to pro plnění a 

doplňování okruhu chladící vody pro výrobní zařízení a pro přípravu formovací směsi. 
Spotřeba vody: 

Spotřeba vody 
Objekt 

m3/hodinu m3/rok 
Poznámka 

SO 73 001 6,5 37 278 PS 2 – Elektrotavírna, doplňování okruhu 
chlazení pecních kelímků 

SO 73 001 3 17 205 PS 2 – Elektrotavírna, doplňování okruhu 
chlazení usměrňovačů 

SO 73 001 30  PS 2 – Elektrotavírna, havarijní chlazení 
pecních kelímků 

SO 73 001 0,2 1 147 PS 5 – AFL Disamatic 2013 B, včetně 
odlévacího zařízení 

SO 73 014 3,14 18 011 PS 7 – Přípravna formovací směsi 
Celkem 12,84 73 641 V celkových součtech není počítáno 

s havarijním chlazením pecních kelímků 
 
Zajištění vody: 

Potřeba vody bude pokryta ze stávajícího rozvodu pitné vody v závodě. Přípojky 
budou napojeny na stávající rozvody. 
 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
B.II.3.1. Období výstavby 

 Pro období výstavby se předpokládá spotřeba materiálů charakteristických pro 
konstrukční řešení dané stavby. Vzhledem k tomu, že se nejedná o materiály, které by se 
vymykaly ze současné praxe (ať se jedná o způsob jejich získávání nebo specifické 
požadavky na jejich dopravu, skladování a manipulaci), a jejich získávání se předpokládá 
nákupem od jiných subjektů, není zde jejich popis uváděn. 
 
 K exploatování přírodních zdrojů v této souvislosti nebude docházet. 
 
 Vlastní provoz objektu nebude doprovázet žádná specifická spotřeba materiálů 
z kategorie nerostných surovin, nebezpečných látek atp. 
 
B.II.3.2. Období provozu 

 V následujícím textu je přehledně uvedena spotřeba materiálů pro provoz formovny v 
nové sestavě po rekonstrukci ve skutečnosti k očekávané produkci roku 2013 (19 395 t 
expedovaných odlitků). 
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Podílem expedovaného množství pro rok 2016 (maximální kapacita záměru) a roku 

2013 vznikne koeficient, kterým je možno přepočítat uvedené kapacitní a množstevní údaje 
(tyto jsou spočteny pro rok 2013) na informativní údaje pro rok 2016 (jedná se o množství 
materiálů, odpadů, četnost dopravy do a ze závodu atd.) 
 

Veškeré spotřeby materiálů jsou členěny dle objektů, kde dochází k jejich užití. 
 
SO 73 001 – Slévárna (PS Formovna): 

V tomto objektu se jedná především o žáruvzdorné materiály spotřebovávané během 
údržby/opravě licího zařízení nebo při instalaci nové vyzdívky. Jedná se pouze o spotřebu 
materiálů pro novou instalaci tj. licí zařízení u nově instalované AFL Disamatic 2013 B. 

Název ks t/hodinu t/den t/rok 
Pánvové hospodářství     

Žárobeton, žárotmel (oprava pánví)   0,10 24,8 
Odlévací zařízení     

Vyzdívky  0,01 0,22 54,0 
Tyče 350/50 60   Cca 0,9 
Stopery 107   Cca 2,0 
Odlévací kameny 98   Cca 1,6 

Celková spotřeba žáruvzdorných hmot 0,014 0,348 83,3 
 
SO 73 014 – Surovinová hala (PS Přípravna): 

V tomto objektu probíhá pouze příprava formovací směsi. Tato směs je přepravována 
k formovacím linkám typu Disamatic. Ačkoli nově instalovaná přípravna zásobuje i stávající 
formovací linky v tabulce níže jsou pouze přírůstky pro nově instalovanou AFL Disamatic 
2013 B. 

Název % t/hodinu t/den t/rok 
Formovací směs     

Vratný písek 97,59% 31,978 767,47 183 425,20 
Nový písek 1,66% 0,540 13,05 3 120,05 
Směsný bentonit 0,75% 0,245 5,90 1 409,66 

Celková spotřeba formovací směsi 100 % 32,767 786,42 187 954,90 
 
SO 73 014 – Surovinová hala (PS Tavírna): 

V objektu tavírny dochází ke spotřebě vsázkových materiálů pro výrobu litiny, 
spotřebě žáruvzdorných hmot pro instalaci a opravy vyzdívek elektrických indukčních pecí a 
transportních pánví. Instalací elektrotavírny dojde k odstranění starých kupolových pecí lze 
údaje v tabulce níže považovat za celkovou spotřebu těchto materiálů (v předchozích dvou 
případech pouze přírůstek spotřeb) 

Název % t/hodinu t/den t/rok 
Kovová vsázka     

Ocelový odpad 40,0% 2,428 58,3 13 929 
Litinový odpad 13,0% 0,789 18,9 4 527 
Vratný materiál 42,5% 2,580 62,0 14 800 
FeMn 1,0% 0,061 1,4 348 
FeSi 2,0% 0,121 2,9 696 

Nauhličovadlo     
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SiC 1,5% 0,091 2,2 522 
Modifikátory     

Modifikátor 1,5% 0,020 0,50 120 
Očkovadlo 0,5% 0,007 0,16 40 
Ocelové plechy 2,0% 0,028 0,67 160 

Celkem kovová vsázka 5,979 143,5 34 300 
Celkem nauhličovadla 0,091 2,2 522 
Celkem modifikátory 0,055 1,33 320 

 
Název ks t/hodinu t/den t/rok 

Pánvové hospodářství     
Žárobeton (instalace vyzdívky 
pánví) 

48  0,200 48 

Tavící zařízení     
Vyzdívky 11  0,184 44 
Opravy vyzdívky   0,025 6 

Celková spotřeba žáruvzdorných hmot  0,409 98 
 
SO 73 014 – Surovinová hala (PS Jaderna): 

V objektu jaderny dochází ke spotřebě materiálů pro výrobu jádrové směsi. Dále pak 
k spotřebě barev na máčení jader. Stejně jako v případech SO 73 001 a SO 73 014 PS 
Přípravna jsou uvedené údaje pouze přírůstky týkající se nově instalovaných technologií. 

Název ks t/hodinu t/den t/rok 
Jádrová směs     

Nový písek   6,54 1 563,36 
Pryskyřice   0,017 3,992 
Katalyzátor   0,001 0,239 

Barvy     
Barvy   0,101 24,088 

Celková spotřeba jádrové směsi  6,558 1 567,59 
Celková spotřeba barev  0,101 28,088 

 
SO 73 001 – Slévárna (PS Čistírna): 

V objektu přístavby bude instalováno tryskací zařízení navazující na AFL Disamatic 
2013 B a chladící buben. U toho to zařízení předpokládáme spotřebu abraziva. Vycházíme 
z předpokladu spotřeby 

Název ks t/hodinu t/den t/rok 
Abrazivo  0,047 1,14 271,53 
Celková spotřeba abraziva   271,53 

 
Výše vedené materiály budou získávány obdobným způsobem jako v současnosti, tedy 

nákupem u příslušných dodavatelů. V případě formovacích směsí pak významnou část 
zpracovávaného materiálu představuje znovuvyužití recyklovaného materiálu, který je 
nákupem doplňován o již nepoužitelný podíl. 
 



Dokumentace podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí 
Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné litiny a produkci inovovaných výrobků pro automobilový průmysl 

FERAMO METALLUM INTERNATIONAL, s.r.o. Brno, květen 2012 

                                                                              

                                                                              /84 
 

26 

V přímé souvislosti s realizací a provozem oznamovaného záměru nevznikne potřeba 
na zajištění nových druhů materiálu spadajících pod položky nebezpečných chemických látek, 
směsí, popř. látek závadných vodám. 
 
 
B.II.3.3. Přehled spotřeby energií 

V následující tabulce je uveden přehled nároku na příslušné druhy energií po realizaci 
záměru. Energie jsou využívány jednak pro provoz vlastní stavby, jednak pro instalovaná 
výrobní a technická zařízení. 
Druh energie Objekt Instalovaný příkon Roční spotřeba 
Elektro (navýšení 
o) 

SO 73 001 – Slévárna 712 kW 3 267 MWh/rok 

 SO 73 014 – PS 
Přípravna 

1 135 kW 5 208 MWh/rok 

 SO 73 014 – PS 
Tavírna 

8 812 kW  

 SO 73 014 – PS 
Jaderna 

  

Elektro celkem   
Stlačený vzduch SO 73 001 – Slévárna 763 Nm3/hod. 3 501 250 Nm3/rok 
 SO 73 014 – PS 

Přípravna 
690 Nm3/hod. 3 166 270 Nm3/rok 

 SO 73 014 – PS 
Tavírna 

165 Nm3/hod. 757 151 Nm3/rok 

 SO 73 014 – PS 
Jaderna 

  

Stlačený vzduch celkem   
Zemní plyn SO 73 001 – Slévárna 176 Nm3/hod. 253 500 Nm3/rok 
 SO 73 014 – PS 

Přípravna 
11 Nm3/hod. 17 000 Nm3/rok 

 SO 73 014 – PS 
Tavírna 

100 Nm3/hod. 86 040 Nm3/rok 

 SO 73 014 – PS 
Jaderna 

36 Nm3/hod.  

Zemní plyn celkem   
 
Elektrická energie: 

Je používána pro pohon instalovaných zařízení, ventilátorů vzduchotechniky a pro 
osvětlení. U provozního souboru SO 73 014 – PS Tavírna je uvažován nárůst elektrické 
energie o 812 kW na nově instalovaných zařízeních. Zbývajících 8 000 kW je instalovaný 
výkon elektrických indukčních pecí. Při tomto instalovaném příkonu budou elektrické pece 
schopny dodávat tekutý kov reprezentované hmotností expedovaných odlitků do výše cca 
32 000 t za rok (přelom let 2014 a 2015, z tabulky v kapitole B. I. 2. Kapacita (rozsah) 
záměru). V tomto období dojde k dalšímu navýšení instalovaného příkonu elektrických pecí o 
dalších 8 000 kW na celkových 16 000 kW. 
 
Stlačený vzduch: 

Stlačený vzduch je potřebný pro technologické účely především pro: 
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• AFL Disamatic 2013 B, využívá stlačeného vzduchu k vstřelení formovací směsi do 
formovací komory stroje 

• Vstřelovací jádrové stroje, využití při vstřelení jádrové směsi do jaderníku 
• Pneumatické prvky jednotlivých technologií 

 
Stlačený vzduch je rovněž nutný pro provoz vzduchotechnického zařízení pro 

odsávání plynných zplodin a odprašování zdrojů prašnosti s filtry pro zachycení tuhých 
znečišťujících látek. 
 
Zemní plyn: 

• Zemní plyn bude využíván pro tyto účely: 
• SO 73 001 Slévárna – vytápění plynovými infrazářiči 
• SO 73 001 Slévárna – ohřev vzduchu 
• SO 73 001 Slévárna – AFL Disamatic 2013 B, plynové mobilní hořáky 
• SO 73 014 Přípravna – temperování plynem teplovzdušnými agregáty 
• SO 73 014 Tavírna – předehřev kelímků indukčních pecí, předehřev transportních 

pánví 
 
B.II.3.4. Způsob zajištění energií 

Přípojky z veřejných sítí jsou stávající s dostatečnou kapacitou i pro rozšíření 
formovny. Nové přípojky nebudou zřizovány. 
 
Elektrická energie: 

Dodávka elektrické energie pro zvýšený odběr bude zajištěna z hlavní rozvodny 
závodu položením nových přívodních kabelů pro technologické rozvaděče nových zařízení. 
 
Stlačený vzduch: 

Zdrojem stlačeného vzduchu ve slévárně je centrální kompresorová stanice o výkonu 
2 500 Nm3/hod, která bude posílena pro potřeby nových výrobních zařízení (instalace 
šroubových kompresorů).  
 
Zemní plyn: 

Nárůst spotřeby zemního plynu bude pokryt ze stávající regulační stanice plynu 
RS500, která je umístěna v blízkosti objektu SO 73 001 Slévárna. 

 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
B.II.4.1. Dopravní řešení, komunikace a zpevněné plochy 

Realizace oznamovaného záměru se neprojeví v nutnosti zásahu do dopravních 
poměrů vně areálu oznamovatele ani není nutné budovat nový sjezd z veřejné komunikace. 
Vjezd do areálu je jeden - ze severovýchodní strany z ulice Vodařské areál je dostatečně velký 
pro otáčení vozidel. Připojení na kolejovou železniční síť pomocí vlečkové koleje zůstává 
nezměněn. 
 

K přístavbě formovny a vestavbě přípravny bude přístup ze stávajících zpevněných 
ploch v areálu a ze stávající formovny a surovinové haly, Nejedná se o nové koncepční řešení 
vnitropodnikových komunikací. Ty jsou v plném rozsahu využívány jako stávající, pouze u 
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přístavby budou komunikace rozšířeny a napojeny na stávající. Současný komunikační 
systém pro technologické řešení vyhovuje. 
 

Nová objízdná komunikace bude realizována uvnitř areálu závodu kolem přístavby, 
bude šířky 6 m, s bezprašným živičným povrchem, která bude napojena na stávající 
komunikaci za slévárnou a u sociální budovy. 
 

Předpokládaný počet nákladních automobilů pro dopravu spojenou s projednávaným 
záměrem je v tabulkách níže. 
 
Doprava do provozních souborů 

Množství materiálu 
Počet nákladních aut 

za rok  
t/rok t/den 10 t 22,5 t 

SO 73 001 – Slévárna (PS Formovna)    
Žáruvzdorné hmoty 83,3 0,348 9  

SO 73 014 – Surovinová hala (PS Přípravna)    
Nový písek 3 120,05 13,05  139 
Směsný bentonit 1 409,66 5,90  63 

SO 73 014 – Surovinová hala (PS Tavírna)    
Ocelový odpad 13 929 58,3  620 
Litinový odpad 4 527 18,9  202 
FeMn 348 1,4  16 
FeSi 696 2,9  31 
SiC 522 2,2  24 
Modifikátor 120 0,50 12  
Očkovadlo 40 0,16 4  
Ocelové plechy 160 0,67  8 
Žáruvzdorné hmoty 98 0,409  5 

SO 73 014 – Surovinová hala (PS Jaderna)    
Nový písek 1 563,36 6,54  70 
Pryskyřice 3,992 0,017 1  
Katalyzátor 0,239 0,001 1  
Barvy 24,088 0,101 3  

SO 73 001 – Slévárna (PS Čistírna)    
Abrasivo 271,53 1,14  13 

Celkový počet nákladních automobilů  30 1 191 
 
Doprava z provozních souborů – období výstavby 

Množství materiálu 
Počet nákladních aut 

za rok  
t/rok t/den 10 t 22,5 t 

Odpady    
17 01 01 – Beton  2 300  230  
17 01 07 – Směsi nebo oddělené 
frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené 

500  50  
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pod číslem 17 01 06 
17 05 04 – Zemina a kamení 
neuvedené pod číslem 17 05 03 

5 700   254 

Celkový počet nákladních automobilů  280 254 
V tabulce výše jsou uvedeny pouze významné množství materiálu. 
 
Doprava z provozních souborů – období provozu 

Množství materiálu 
Počet nákladních aut 

za rok  
t/rok t/den 10 t 22,5 t 

Expedice    
Vlastní výrobky 19 395 81,150  862 

Odpady    
10 02 15 - Jiné kaly a filtr. koláče 3 500 14,644 350  
10 09 03 - Pecní struska 522 2,184 53  
10 09 08 - Licí formy a jádra neuv. 
pod 10 09 07 

4 200 17,573 420  

10 09 99 - Odpady jinak blíže 
neurčené 

250 1,046 25  

16 11 04 - Ostatní vyzdívky a 
žáruvzdorné materiály z 
metalurgických procesů neuvedené 
pod kódem 161103 

181,3 0,759 19  

Celkový počet nákladních 
automobilů 

  867 862 

 
 Z hlediska postupného předpokládaného nárůstu kapacit se jedná o možný vzrůst na 
cca dvojnásobek současného stavu. Reálná skutečnost bude závislá na  aktuálním stavu 
výroby. 
 
B.II.4.2. Jiná  infrastruktura 
 Pro zásobování indukčních pecí elektrickou energií je třeba posílit kapacitu přívodu 
elektrické energie do závodu.  K tomu byl dne 10.2.2012 Ministerstvem životního prostředí 
vydán závěr zjišťovacího řízení k záměru: „Výstavba kabelové přípojky VVN 110 kV, 
z rozvodny E.ON Distribuce v Brně Komárově do areálu FERAMO Brno, Vodařská 15“, 
č.j.:  11294/ENV/12 ve znění:  
 

Záměr „Výstavba kabelové přípojky VVN 110 kV, z rozvodny E.ON Distribuce v Brně 
Komárově do areálu FERAMO Brno, Vodařská 15“ nemá významný vliv na životní prostředí 
a nebude posuzován podle zákona.“ 

 
Proto není tato stavba v rámci této dokumentace dále řešena. 

 
B.II.4.3. Zajištění  přístupu na pozemek a vody a energií po dobu výstavby 
 Vjezd do areálu je přes vrátnici v severovýchodní části areálu po ulici Vodařská.  
Přímo na staveniště je přístup areálové komunikaci. Veškeré zařízení staveniště bude 
umístěno uvnitř areálu oznamovatele. 
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Voda a energie po dobu výstavby budou zajištěny z vlastních zdrojů investora,  z 
areálových rozvodů. 
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 

B.III.1. Emise do ovzduší 
Poznámka:  

Údaje v této kapitole jsou podrobně rozvedeny v rozptylové studii, která tvoří přílohu 
tohoto oznámení.  
 

B.III.1.1. Období výstavby 

V období výstavby budou v místě stavby působit následující zdroje znečišťování 
ovzduší: 

• emise vozidel dopravní obsluhy stavby a stavebních strojů. Množství emisí závisí na 
počtu nasazených dopravních a stavebních prostředků, jejich technickém stavu, 
technické úrovni, časovém nasazení apod., 

• emise prachových částic při provádění bouracích a zemních prací, prach vířený 
provozem dopravních prostředků. 

 
Největší negativní vliv  lze odhadnout z hlediska druhotné prašnosti.  Bude závislý na 

aktuální klimasituaci. Nutno eliminovat odpovídajícími technickými opatřeními – například 
skrápěním ploch, čištění kol dopravních prostředků, využití zakrytování vozidel ... Metodika 
SYMOS v platném znění neumožňuje výpočet druhotné prašnosti. 

 

B.III.1.2. Období provozu 

B.III.1.2.1.  Stacionární zdroje 

Při technologickém procesu řešených provozních souborů se předpokládá vznik 
následujících emisí. 
 
Tuhé emise 

Potencionálními zdroji prašnosti mohou být všechna zařízení, kde se používají sypké 
nebo otěrumožné materiály. Je to především přípravna formovací směsi, formovna, 
vzduchotechnická filtrační zařízení apod. Dále se jedná o provoz tavírny a 
vzduchotechnických zařízení. Rovněž v objektu jaderny bude docházet ke vzniku tuhých 
emisí. Případným zdrojem prašnosti může být také pneudoprava suchého křemenného písku a 
přísad a to při plnění zásobníků ze sila. Všechna potenciální místa jako zdroje prašnosti budou 
napojena na odsávání. Provoz pneudopravy je rovněž zajištěn odsávacím zařízením s 
filtračním elementem. Zachycené odprašky budou z filtrů průběžně odstraňovány regenerací 
tlakovým vzduchem a shromažďovány v uzavřeném kontejneru pod filtrem. 
 
Předpokládaný max. úlet 5,0 mg/m3 
Emisní limity pro tuhé znečišťující látky     20,0 mg/m3 *) 
       100,0 mg/m3 **) 
 
*) Příloha č.1, odst. 2.4. nařízení vlády č. 615/2006  Sb. – „Tavení v elektrické indukční peci“ 
**) Příloha č.1, odst. 2.4. nařízení vlády č. 615/2006 Sb. - "Doprava a manipulace se vsázkou, 
nebo produktem" 
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Plynné emise 
Předpokládaným zdrojem plynných emisí, v části řešené touto dokumentací, je vlastní 

lití a vyjímání z formy na automatické formovací lince. Z řešených provozních souborů se 
předpokládá vznik pouze minimálního množství emisí CO2 a CO. Při odlévání tekutého kovu 
do formy se předpokládá ještě i vznik vodní páry. Rovněž i tyto výpary jsou odsáty 
vzduchotechnikou a vypuštěny do ovzduší. 
 
Průměrná koncentrace CO v odsáté vzdušině od licího pole 170,0 mg/m3 
Emisní limit CO      800,0 mg/m3 *) 
 
*) Příloha č.1, odst. 2.4. nařízení vlády č.615/2006 Sb. -" Tavení v elektrické indukční peci s 
produkční kapacitou do 20 t/den ", resp. "Doprava a manipulace se vsázkou, nebo produktem" 
není specifický emisní limit pro CO stanoven, použit je obecný emisní limit, dle Přílohy č.l, 
odst. 1.4. vyhlášky MŽP č.356/2002 Sb. 
 

Předpokládaným zdrojem plynných emisí v tavírně je vsázení materiálu do pecí a 
úprava vsázky (např. nauhličováním). V řešeném provozním souboru se předpokládá vznik 
pouze minimálního množství emisí CO2 a CO. Při vsázení materiálu do horké elektrické pece 
vznikají exhalace ve formě kouře s jemným prachem, které se odsají a po přefiltrování v 
suchém tkaninovém filtru se odvedou do atmosféry. Dále se předpokládá vznik těchto emisí 
při nauhličování vsázky. Množství nauhličovadla je minimální. Za rok se spotřebuje cca 522 t, 
za den 2,2 t, průměrně za hodinu 91 kg při práci ve 3 směnách. Tavící kelímky jsou 
zakrytovány a případné plynné emise jsou odsávány. 
 
Průměrná koncentrace CO v odsáté vzdušině od tavících pecí 230,0 mg/m³ (vývin CO z 
nauhličovadla cca 1,0 gCO/kgTK) 
Emisní limit CO     800,0 mg/m³ *) 
 
*) Příloha č.1, odst. 2.4. nařízení vlády č. 615/2006 Sb.– „Tavení v elektrické indukční peci s 
produkční kapacitou do 20 t/den“, resp. „Doprava a manipulace se vsázkou, nebo produktem“ 
není specifický emisní limit pro CO stanoven, použit je obecný emisní limit, dle Přílohy č.1, 
odst. 1.4. vyhlášky MŽP č.356/2002  Sb. 
 

Pro navýšení kapacity výroby, pravděpodobně od r. 2015/2016, je daným projektem 
vzduchotechnických zařízení (odprašování) zajištěna dostatečná kapacita, která zajistí, že ani 
při tomto zvýšení (předpoklad cca 2,38krát) nebudou překročeny povolené limitní hodnoty 
emisí. V rámci zkušebního provozu, v souladu s kapacitní úpravou, je nutno uvedené údaje 
ověřit autorizovaným měřením. 
 
Technologické zdroje 
SO 73 001 – Slévárna (PS Formovna): 

Výrobní zařízení formovny, které bude instalováno v nové části objektu 73 001 
vyžaduje vzduchotechnické zařízení pro odvod plynných zplodin a odprášení zdrojů 
prašnosti. AFL Disamatic 2013 B bude pro odlívací a chladicí úsek vybavena odsávacím 
zařízením - zákryty, odsávacím potrubím a ventilátory, které odvedou plynné zplodiny vně 
objektu. 
 

Kapacita odsávání: 2 x 50 000 m3/hod. 
Příkon elektro: 65 kW 
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Potřeba stlačeného 
vzduchu: 

není 

 
Kabina vibračních žlabů a vytloukacího bubnu bude opatřeno odsávacím 

vzduchotechnickým zařízením s odlučovacími jednotkami pro zachycování tuhých 
znečišťujících látek. Jako odlučovací jednotky budou použity suché látkové filtry a 
automatickou regenerací stlačeným vzduchem. Vzdušina bude odvedena vně objektu. 
Odloučený prach bude shromažďován v big-bagu. Odstranění odprašků zajistí smluvní 
partner oprávněný pro nakládání s odpady. 
 

Kapacita odsávání: 55 000 m3/hod. 
Příkon elektro: 40 kW 

Potřeba stlačeného 
vzduchu: 

100 Nm3/hod 

 
SO 73 014 – Surovinová hala (PS Přípravna): 

Zdroje prašnosti na svozu vratné formovací směsi a v přípravně formovací směsi 
budou odsávány vzduchotechnickým zařízením s odlučovacími filtračními jednotkami pro 
zachycení tuhých znečišťujících látek. Jako odlučovací jednotky budou použity suché látkové 
filtry s automatickou regenerací stlačeným vzduchem. Odloučený prach bude shromažďován 
v big-bagu. Odstranění odprašků zajistí smluvní partner oprávněný pro nakládání s odpady. 
Přívod vzduchu do objektu přípravny bude žaluziemi ve stěnách mezi přípravnou a 
surovinovou halou. Přefiltrovaná vzdušina bude v zimních měsících vracena do prostoru 
surovinové haly. V období letního provozu bude vzdušina bude odvedena vně objektu. 
 

Kapacita odsávání: 230 000 m3/hod. 
Příkon elektro: 325 kW 

Potřeba stlačeného 
vzduchu: 

270 Nm3/hod 

 
SO 73 014 – Surovinová hala (PS Tavírna): 

Elektrické středofrekvenční tavicí pece budou opatřeny víky s integrovanými 
odsávacími zákryty, které zabezpečí dokonalé odsávání zplodin při všech provozních stavech 
pece. Volnou přírubou je víko napojeno na odsávací potrubí. Každá pec bude odsávána 
vlastní filtrační jednotkou o výkonu 30000 m3/hod. Výkon každé filtrační jednotky bude 
regulován podle provozní situace na pecním agregátu frekvenčním měničem na motoru 
ventilátoru. Na systém odsávání pecí bude napojeno odsávání modifikační kabiny. Napojení 
bude provedeno přes uzavírací klapky alternativně na dvě potrubí pro odsávání pecí a bude 
využívat momentální přebytečný výkon odsávacího systému pecí. Pro odprašování pecí 
budou instalovány nové filtrační jednotky s odlučováním prachu na látkovém filtračním 
médiu regenerovaném průběžně během provozu tlakovým vzduchem. Vzdušina bude 
odvedena vně objektu. Odloučený prach bude shromažďován v big-bagu. Odstranění 
odprašků zajistí smluvní partner oprávněný pro nakládání s odpady. 
 

Kapacita odsávání: 3 x 40 000 m3/hod. 
Příkon elektro: 160 kW 

Potřeba stlačeného 
vzduchu: 

150 Nm3/hod 
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Chlazení transformátorů bude provedeno nuceným přívodem a odvodem vzduchu 

ventilátory, které budou umístěny ve ventilátorovně v provozní přístavbě tavírny. Zařízení pro 
přívod vzduchu bude navrženo tak, aby v prostoru trafokobky byl vytvořen přetlak, který 
zamezí vniku znečištěného vzduchu. Pro každé trafo bude zajištěn přívod chladicího vzduchu 
z venkovního prostoru vzduchotechnickým zařízením sestávajícím z protidešťové žaluzie, 
filtrační vložky, ventilátoru a rozvodného potrubí s vyústkou vedeného v kanále pod úrovní 
podlahy trafokobky. Nasávání vzduchu je přes stěnu ventilátorovny. 
 

Pro každou dvojici transformátorů bude zajištěn odvod chladicího vzduchu společným 
odsávacím vedeným pod stropem trafokobky k odsávacímu ventilátoru. Výfuk otepleného 
vzduchu bude v letním období veden vně objektu, v zimním období do prostoru materiálové 
haly, čímž dojde k jejímu temperování. 
 

Kapacita odsávání: 2 x 18 000 m3/hod. 
Příkon elektro: 80 kW 

Potřeba stlačeného 
vzduchu: 

není 

 
SO 73 014 – Surovinová hala (PS Jaderna) 

Celé výrobní centrum jader je odsáváno centrálním potrubím do pračky aminu. 
Kapacita odsávání: 20 000 m3/hod. 

Příkon elektro: 40 kW 
Potřeba stlačeného 

vzduchu: 
není 

 
SO 73 001 – Slévárna (PS Čistírna): 

Odlitky z nově instalované nebudou broušeny metodou využívající konvenční brusné 
zařízení. U odlitků z tvárné litiny je tato operace řešena pomocí vysokokapacitních 
hydraulických lisů. Jediným zdrojem emisí na tomto středisku bude odsávací zařízení pro 
technologii tryskání. 
 

Kapacita odsávání: 15 000 m3/hod. 
Příkon elektro: 40 kW 

Potřeba stlačeného 
vzduchu: 

100 Nm3/hod. 

 
Spalovací zdroje 
SO 73 001 – Slévárna (PS Formovna): 

Prostor přístavby objektu SO 73 001 bude temperován pomocí plynových tmavých 
zářičů zavěšených pod střešní konstrukcí. Spaliny ze zářičů budou odvedeny přes střešní 
konstrukci. 
 
Tmavé plynové infrazářiče o tepelném příkonu 195 kW - malý zdroj znečištění. 

Instalovaný výkon: 195 kW 
Maximální hodinový odběr: 21 m3/hod. 

Průměrný roční odběr: 35 000 m3/rok 
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V prostoru objektu SO 73 001 bude rovněž instalováno vzduchotechnické zařízení pro 
80% náhradu vzduchu odsátého od výrobního zařízení. Přívodní jednotka bude vybavena 
ohřevem vzduchu zemním plynem. 
 

Přívodní jednotka vzduchotechnického zařízení, která bude vybavena ohřevem 
vzduchu zemním plynem. Celkový tepelný příkon je 1300 kW – střední zdroj znečištění 

Kapacita odsávání v SO 
73 001: 

200 000 m3/hod. 

Kapacita přívodní 
jednotky: 

100 000 m3/hod. 

Příkon elektro: 75 kW 
Příkon zemního plynu: 130 Nm3/hod. 

 
SO 73 014 – Surovinová hala (PS Přípravna): 

Prostor objektu SO 73 014 bude temperován plynovými teplovzdušnými agregáty. 
Spaliny budou odvedeny přes střešní konstrukci. 
plynové teplovzdušné agregáty o tepelném příkonu 95 kW - malý zdroj znečištění. 

Instalovaný výkon: 95 kW 
Maximální hodinový odběr: 11 m3/hod. 

Průměrný roční odběr: 17 000 m3/rok 
 
SO 73 014 – Surovinová hala (PS Tavírna): 

Nová elektrotavírna je budována ve stávajícím výrobním objektu a nijak neovlivní 
stávající systém vytápění objektu. Vytápění bude řešeno pouze ve stavebně oddělených 
prostorách: 

• velín 
• prostor pro čerpací moduly chladicích okruhů pecí 

 
Prostor velínu bude vybaven rekuperačním klimatizačním zařízením, které zajistí vytápění 

prostoru v zimním období a chlazení v letním období. Prostor pro čerpací moduly chladicích 
okruhů pecí budou temperovány na teplotu +10oC z důvodu ochrany před mrazem. 
 

V prostoru tavírny budou instalovány mobilní hořáky pro předehřev pecních kelímků a 
transportních pánví. 

Instalovaný výkon: 4 x 25 kW 
Maximální hodinový odběr: 10 m3/hod. 

Průměrný roční odběr: 86 040 m3/rok 
 
SO 73 014 – Surovinová hala (PS Jaderna): 

Technologie výroby jader bude využívat máčení vodou ředitelnou barvou. Pro sušení 
této barvy bude instalována plynová průběžná suška jader. 

Instalovaný výkon: 185 kW 
Maximální hodinový odběr: 20 m3/hod. 

Průměrný roční odběr: 114 720 m3/rok 
 

Dle nařízení vlády Č. 146/2007 Sb. jsou pro uvedený zdroj znečišťování ovzduší platné 
následující limitní hmotnostní koncentrace pro vypouštěné znečišťující látky do ovzduší: 

• SO2  35 mg/m3 
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• NOx  200 mg/m3 
• TZL  50 mg/m3 

 
Pro ohřev se bude používat jako paliva zemní plyn, ze kterého vzniknou tato množství a 
druhy plynných znečišťujících látek: 

• TZL  zanedbatelné 
• NOx  35 mg/m3 spalin 
• CO  20 mg/m3 spalin 
• CO2  1,97 mg/m3 ZP 

 
Instalován bude nízkoemisní plynový hořák, který zajišťuje splnění požadovaných 

limitních hmotnostních koncentrací pro vypouštěné znečišťující látky. 
Možnost dodržení stanovených emisních limitů musí být prokázáno autorizovaným měřením 
emisí v rámci zkušebního provozu a dále prokazováno měřením v předepsaných časových 
intervalech. Plošné a liniové zdroje znečištění ovzduší nebude stavba dle této dokumentace 
obsahovat. Venkovní skládky sypkých a prašných materiálů se nebudou při této stavbě 
vyskytovat. 
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B.III.1.2.2.  Stacionární zdroje – rekapitulace zdrojů 
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Číslo 

výduchu 
Objekt / technologie 

Objem vzduchu 
v m3/hod. a teplota 

Výška ústí výduchu 
nad terénem 

Průřez výduchu 
Vypouštěné 
škodliviny 

Způsob odlučování 
Roční provozní 
fond zařízení 

Poznámka 

V1 
SO 73 014 – Surovinová hala (PS 
Tavírna) - Elektrické pece 

120 000 m3/h  80°C 18 m 1 500 mm TZL, NO2, CO 
Filtr látkový, regenerace 
tlakovým vzduchem 

5 736 hod. Účinnost do 5 mg/m3 

V2 
SO 73 001 – Slévárna (PS 
Formovna) - Disamatic 2013 B 

50 000 m3/h   80°C 13 m 900 mm TZL  5 736 hod  

V3 
SO 73 001 – Slévárna (PS 
Formovna) - Disamatic 2013 B 

50 000 m3/h  80°C 13 m 900 mm TZL  5 736 hod  

V4 
SO 73 001 – Slévárna (PS 
Formovna) - Vytloukání vibrační 
doprava 

55 000 m3/h  80°C 13 m 1 120 mm TZL 
Filtr látkový, regenerace 
tlakovým vzduchem 

5 736 hod. Účinnost do 5 mg/m3 

V5 
SO 73 001 – Slévárna (PS 
Čistírna) - Tryskací zařízení 

15 000 m3/h  50°C 13 m 63 mm TZL 
Filtr látkový, regenerace 
tlakovým vzduchem 

2 868 hod. 
Účinnost do 5 mg/m3, 
v zimních měsících vraceno 
do haly 

V6 
SO 73 014 – Surovinová hala (PS 
Přípravna) - Pískové hospodářství 

230 000 m3/h  50°C 33,56 m 1 100 mm TZL 
Filtr látkový, regenerace 
tlakovým vzduchem 

5 736 hod. Účinnost do 5 mg/m3 

V7 
SO 73 014 – Surovinová hala (PS 
Jaderna) - Výroba jader 

20 000 m3/h  50 °C 18 m 710 mm Amin Pračka aminu 5 736 hod.  

V9 
SO 73 014 – Surovinová hala (PS 
Jaderna) - Suška jader 180 kW 

1 800 m3/h  200 °C 20 m 3315 mm 
TZK, SO2, NO, CO, 
Org. látky 

 5 736 hod.  

V10 
SO 73 001 – Slévárna (PS 
Formovna) - Jednotka pro přívod 
vzduchu plynová 

100 000 m3/h Bez komínu Bez komínu 
TZK, SO2, NO, CO, 
Org. látky 

 2 868 hod. Pouze v zimních obdobích 

V12 
SO 73 014 – Surovinová hala (PS 
Tavírna) 
 

36 000 m3/h  40°C Bez komínu Bez komínu TZL  2 868 hod. 
V zimních měsících vraceno 
do haly 

 
• U stávajících zdrojů č. 106, 111, 112, 113, 118, 119 a 121 dojde ke změně odlučování, snížení emisí TZL na hodnoty pod 5 mg/m3.,  
• Stávající zdroje č. 101, 102, 114, 115, 116,117 budou zrušeny.   

 
Zemní plyn: 
Zemní plyn bude využíván pro tyto účely: 
• SO 73 001 Slévárna – vytápění plynovými infrazářiči 
• SO 73 001 Slévárna – ohřev vzduchu 
• SO 73 001 Slévárna – AFL Disamatic 2013 B, plynové mobilní hořáky 
• SO 73 014 Přípravna – temperování plynem teplovzdušnými agregáty 
• SO 73 014 Tavírna – předehřev kelímků indukčních pecí, předehřev transportních pánví 
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B.III.1.2.1.  Mobilní zdroje 

 Pro charakteristiku mobilních zdrojů byly použity údaje uvedené výše v kapitole  
B.II.5. Dopravní řešení, komunikace a zpevněné plochy. Výpočty emisí byly provedeny na 
základě emisních faktorů pro motorová vozidla, programové vybavení MEFA 06.  
Skutečné emisní a následně imisní zatížení bude závislé na reálných hodnotách emisí.   
 

B.III.2. Odpadní vody 
Voda je v technologickém procesu spotřebována a nevzniká žádná odpadní znečištěná 

voda.  
 
Odpadní vody z provozu sociálních zařízení budou stávající, navýšení v důsledku  

zvýšení počtu zaměstnanců (max. 12) bude pokryto stávající kanalizační sítí.  
 

Bilance dešťový vod:  
Q= ixAxC  
Q = množství dešťových odpadních vod  
i = intenzita deště (1/s.m2)  
A = odvodňovaná plocha (m2)  
C = součinitel odtoku vody  

 
 i (1/s.m2) A (m2) C (-) Q (1/s) 
střechy  0,03 2827 1 84,81 
zpevněné plochy  0,03 1200 0,8 28,8 
celkem     113,61 
 

V souvislosti se stavebními úpravami bude provedena přeložka splaškové a dešťové 
kanalizace v prostorách zasažených stavebními pracemi.  Stávající přeložená kanalizace a 
odvedení dešťových vod ze střechy rozšířené formovny a zpevněných ploch bude napojeno 
do stávající záchytné jímky na usazování sedimentů u skladu SO 73 018. Ve vztahu ke 
stávajícímu celkovému řešení odvodu splaškových a dešťových vod mimo areál 
oznamovatele nedojde k žádným změnám. 
 

Ze systému chladicí vody v elektrotavírně vznikají odpadní vody při odluhu okruhů 
chladicí vody a v případě havarijního chlazení pecních kelímků. Pro případ výpadku provozu 
čerpacího modulu je chlazení pláště pecí zajištěno průtokem vody z městského vodovodu. 
Odvod havarijní chladicí vody 30 m3/hod do kanalizace, teplota vody max. do 40°C – pouze 
výjimečně při havárii chladicího okruhu pecních kelímků. 

B.III.3. Odpady 
V rámci předkládaného záměru je nutno uvažovat především dva základní okruhy 

vzniku odpadů. Jde o odpady vzniklé v průběhu výstavby a dále odpady, které budou vznikat 
při vlastním provozu. Z hlediska nakládání s odpady bude prováděno pouze jejich 
shromažďování, tj. dočasné uložení na místech k tomu určených. Následně je podána přehledná 
charakteristika možných vznikajících odpadů v členění dle Katalogu odpadů tak, jak je to 
uvedeno v projektové dokumentaci, která byla k dispozici v době zpracování oznámení. 
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B.III.3.1. Stavební odpady z realizace stavby 

 Zahrnuje vlastní stavbu, stavební úpravy ve stávajících objektech a montáže zařízení. 
V období výstavby je plně zodpovědný za nakládání s odpady (třídění, správné ukládání a 
následné předání k využití nebo k odstranění) hlavní dodavatel stavby. Tato povinnost bude 
uvedena v příslušných dokumentech týkajících se provedení stavby. Investor vytvoří 
podmínky pro oddělené a bezpečné shromažďování jednotlivých druhů odpadů. 
 

V rámci stavebních úprav na podlaze a případně pod úrovní podlahy haly (základy 
technologie) vznikne jisté množství odpadů ze skupiny 17 00 00 Stavební a demoliční odpady 
 

Kód 
Název podskupiny nebo druhu odpadu dle 

Katalogu odpadů 
Kat. 

Předpokládané 
max. množství 

(t/r) 

08 01 11* 
Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

N 0,1 

08 01 12 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 
11 

O 0,1 

13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 0,05 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly  O 1 
15 01 02 Plastové obaly O 2 
15 01 04 Kovové obaly O 2 
15 01 06 Směsné obaly O 3 

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

N 0,5 

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

N 0,1 

17 01 01 Beton O 2 300 
17 01 02 Cihly O 30 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 500 

17 04 05 Železo a ocel O 1 
17 04 07 Směsné kovy O 0,5 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 0,5 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 5 700 

17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 
číslem 17 08 01  

O 0,1 

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

O 35 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 5 
 

Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány v 
odpovídajících shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených 
plochách), odděleně podle kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa 
shromažďování odpadů budou řádně označena názvy, číselnými kódy druhu odpadu a 
kategorií dle Katalogu odpadů. 
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Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky 
optimálního množství, odváženy oprávněnou osobou, mimo areál staveniště k dalšímu využití 
resp. ke zneškodnění. Tento postup bude zajištěn smluvně se všemi souvisejícími náležitostmi 
(způsob a frekvence odvozu odpadů). Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě 
bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány případné negativní dopady na životní 
prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). 
 

Odpad kat. č. 17 05 04 – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 bude 
průběžně odvážen na určené deponie. 
 

Původcem odpadů vznikajících při realizaci stavby bude organizace provádějící 
stavbu, která zajistí další nakládání s těmito odpady v souladu s požadavky příslušných 
předpisů v odpadovém hospodářství a s požadavky Plánu odpadového hospodářství 
Jihomoravského kraje. Jde zejména o předností využití recyklace (stavební odpady) resp. 
zpracování odpadů na další použitelný materiál. 
Stavební organizace, které budou realizovat stavební činnosti, popř. jejich části, zajistí 
požadavky nakládání s odpady, které při jejich činnosti vzniknou, v souladu se zákonem o 
odpadech a jeho prováděcími předpisy. Zejména bude zajištěno předávání odpadů pouze 
osobám disponujícím příslušným oprávněním. Při výběru odběratelů odpadů budou 
upřednostňováni ti odběratelé, kteří mohou deklarovat další nakládání s odpadem v souladu s 
platným Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. Všechny odpadové 
stavební materiály, které mohou být recyklovány, budou přednostně využity tímto způsobem. 
 

Při předávání odpadů budou dále upřednostňováni ti odběratelé, kteří mohou 
deklarovat materiálové využití u těch odpadů, kde je to možné a vhodné, popřípadě 
energetické využití. Zneškodnění odpadu formou skládkování bude voleno až po vyčerpání 
jiných možností. 
 

Všechny nepoužitelné materiály, na které se vztahuje ustanovení zákona o odpadech o 
zpětném odběru výrobků, budou využity tímto způsobem. 
 

B.III.3.2. Odpady z provozu 

 Následující tabulka uvádí odpady dle projektové dokumentace ve struktuře a v 
množství odpovídajícím objemu výroby v roce 2013, tj. 19 395 t expedovaných odlitků z 
provozu nových provozních souborů. 

Kód 
Název podskupiny nebo druhu odpadu dle 

Katalogu odpadů 
Kat. 

Předpokládané 
max. množství 

(t/r) 
10 02 15 Jiné kaly a filtr. koláče O 3 500 
10 09 03 Pecní struska O 522 
10 09 08 Licí formy a jádra neuv. pod 10 09 07 O 4 200 
10 09 09 Prach z čištění spalin z VZT filtrů N 34,8 
10 09 99 Odpady jinak blíže neurčené O 250 

16 11 04 
Ostatní vyzdívky a žáruvzdorné materiály z 
metalurgických procesů neuvedené pod kódem 161103 

O 181,3 
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Pokud se jedná o složení předmětných odpadů 10 09 09 a 10 09 99 jsou známy údaje zjištěné 
v jiných slévárnách. Podle výsledků případných rozborů předmětných odpadů je pak nutné 
provést konečnou klasifikaci kategorizace odpadu. 
 

B.III.3.3. Povinnosti v oblasti nakládání s obaly 

Vzhledem k charakteru činnosti tyto povinnosti nenastanou. 
 

B.III.4. Ostatní 
B.III.4.1. Hluk  

 Realizace záměru s sebou nese potenciální problematiku hluku v následujících 
oblastech: 
 
B.III.4.1.1. Období výstavby 

 Nadlimitní hlukové působení v definovaném a hlukově chráněném venkovním 
prostoru se vzhledem k možným zdrojům v období výstavby nepředpokládá. Dovoz nově 
instalovaných zařízení bude po stávajících komunikacích a vzhledem k nízké četnosti bude 
bez podstatných změn stávajícího vlivu na obytné zóny v okolí. 
 
B.III.4.1.2. Období provozu 

 Pro účely hodnocení byla zpracována hluková studie přiložená jako samostatná příloha 
k dokumentaci, která použila následující vstupy:  
 
Dopravní zdroje hluku:  
 Údaje o stávajících a výhledových intenzitách dopravy bez a po realizaci záměru 
vycházejí z dopravní studie (Zpracovatel studie: Ing. Michal Radimský, Ph.D.). Dopravní 
studie zahrnuje sčítání dopravy a zejména popisuje dopravní vztahy stávajícího stavu a 
předpokládané dopravní vztahy v souvislosti se záměrem zkapacitnění výroby a tím vzrůstu 
nákladní dopravy v okolí firmy na stávajících komunikacích. 

 
Roční množství expedovaných odlitků v roce 2016 by mělo být cca 43 000 t a nárůst 

dopravy na cca dvojnásobek. Z celkového objemu výroby se předpokládá, že bude 60% 
expedováno nákladními vozy s nosností do 13 t a zbylých 40% nákladními vozy s nosností 
nad 13 t směrem na D2 (Bratislava) nebo směrem na Černovice. Poznámka: jedná se o 
hodnoty zahrnující komplexní obsluhu závodu, tedy záměr včetně ostatní dopravy. 

 
Areál slévárny bude obsluhován ve směru na D2 (Bratislava) nebo směr Černovice 

výhradně silniční dopravou pomocí navržených tras popsaných dále. Díky omezení na trase A 
podjezdem s průjezdnou výškou 3,7 m (v místě křížení s železniční tratí v ulici Kšírova – Obr. 
3), se předpokládá 18% využití této trasy. Trasa B ulicemi Vodařská, Kšírova, I/41 
Hněvkovského bude využita 40% to je cca 6 960 vozidel za rok a trasou C (II/374 
Černovická, I/41 Hněvkovského, Kšírova, Vodařská) pojede přibližně 7 300 vozidel za rok, to 
je 42%. Výrobky budou odebírat externí odběratelé. 
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Schéma intenzit na dotčených úsecích komunikací je doloženo v příloze k hlukové 
studii. Pro výpočet byly použity hodnoty intenzit dopravy pro roky 2016 a 2032 bez realizace 
záměru a s realizací záměru.  Doprava spojená s provozem závodu probíhá pouze v denní 
době. 
 
Stacionární zdroje hluku: 
 
 Do výpočtu byly zadány dva stacionární zdroje hluku. Jejich provoz je pouze v denní 
době (do 18:00 hod).  
 

Jedná se o tzv. „obracečku beden“, kdy dochází k vyklápění vozíků, z nichž 
vypadávají odlitky. Pohon je pneumatický. Frekvence obracení: cca 10x/hod. Zdroj je 
označen v programu Hluk+ jako P1. Lw = 80 dB. 
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 Dalším zdrojem hluku je vysypávání kovových surovin, kdy se z transportní techniky 
vysypávají kovové suroviny. Frekvence vysypávání: cca 1x/2 hod. Označení zdroje 
v programu Hluk+ jako P2.  Lw = 80 dB. 
 
 Další zdroje hluku souvisejí s provozem vzduchotechniky. Jedná se o výduchy 
spalovacích a energetických zdrojů. Nejedná se o významné zdroje hluku, které by 
ovlivňovaly okolí závodu. Do výpočtu nejsou zahrnuty. 
 
Poznámka: 

Platné integrované povolení nevymezuje pro provoz oznamovatele na ul. Vodařské 
žádné zvláštní požadavky z hlediska ochrany proti hlukové zátěži. 

  

B.III.5. Doplňující údaje 
V souvislostí s realizací a provozem záměru nejsou spojeny žádné významné terénní 

úpravy ani zásahy do krajiny. Rovněž tak stavební úpravy se pohledově neprojeví ani 
v celkovém horizontu města, ani nebudou vytvářet nový pohledový prvek v dané lokalitě. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.1. NEJZÁVAŽNĚJŠÍ ENVIRONMENTÁLNÍ CHARAKTERISTIKY DOTČENÉHO 
ÚZEMÍ 

C.1.1. Územní systémy ekologické stability krajiny 
Dotčeného území se nedotýká žádný prvek územního systému ekologické stability 

krajiny (ÚSES). Tok řeky Svratky ve vzdálenosti cca 120 m severovýchodně až východně   
sleduje regionální biokoridor č. 1485 Myslivna – Soutok. Dalšími nejbližšími prvky ÚSES je 
regionální biokoridor č. 1470 Černovický hájek - Cacovická Svitava, který sleduje tok řeky 
Svitavy ve vzdálenosti cca  1200 m východně  

C.1.2. Zvláště chráněná území, přírodní parky 
V dosahu plánované stavby se zvláště chráněná území nenacházejí.  
 
V blízkém okolí se nenacházejí biosférické rezervace UNESCO, ani evropsky 

významné lokality NATURA 2000. 
 
Lokalita neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, ani není ve střetu 

s chráněnými ložiskovými územími. 
 

Lokalita  neleží na území přírodního parku ani v jeho blízkém sousedství. 

C.1.3. Významné krajinné prvky 
Za významný krajinný prvek ze zákona lze považovat v dané lokalitě tok řeky Svratky 

s příbřežní vegetací a navazujícími parkovými úpravami, které se nacházejí zejména mezi 
ulicemi Cyrilská a Dornych ve vzdálenosti cca 120 m severovýchodně až východně. Od toku 
řeky je areál kromě ulice Vodařské oddělen územím využívaným pro provozní účely jinými 
firmami. 
 
 Obecně není oznamovaný záměr ve vazbě na žádné významné krajinné prvky. 

C.1.4. Území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Městská část Brno-jih patří počtem obyvatel (cca 8500) ke středním, ale rozlohou k 

těm největším v Brně. Území ohraničuje na východě řeka Svitava, na jihu je hranice téměř u 
Modřic, na západě pak přesahuje ulici Vídeňskou (včetně Nových Moravan) a na severu je 
hranicí železniční trať u Zvonařky. Do území patří nejen Komárov, ale i Horní Heršpice, 
Dolní Heršpice a Přízřenice. Soutok řeky Svratky se Svitavou u Přízřenic patří k důležitým 
raritám. Jsou tu obě významné dálnice "pražská a bratislavská" s křižovatkami ve tvaru 
čtyřlístku.  Sídlí zde mnoho významných podniků a firem, ale také hodně menších, které 
využívají vhodného umístění v rámci území města Brna – snadná dostupnost do středu města 
hromanou dopravou a přitom snadný výjezd na Prahu, Ostravu, Bratislavu i Vídeň.  
 

Širší okolí včetně území záměru má bohatou historii, doloženou od 
středověku.Historie Komárova začíná nepochybně roku 1220, kdy se ještě jmenoval Luh a 
patřil k proboštství benediktinského kláštera. Dodnes tu stojí jeden z nejstarších kostelů v 
Brně - Kostel sv. Jiljí na Černovické ulici. O Horních Heršpicích je první písemná zmínka z 
roku 1289. Roku 1645 při obléhání Švédy byla ves zcela zničena a usedlíci se rozutekli. Poté 
se území začalo stále více poněmčovat.  
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Celé území Brna-jihu bylo v podstatné míře zemědělské až prakticky do roku 1945. 
Poté nastal rozvoj průmyslu který měl nejzhoubnější vliv zejména v 70. a 80. letech, kdy 
území začalo být oficiálně nazýváno „průmyslovou zónou“, což se negativně projevilo na 
úrovni životního prostředí a následky trvají dodnes. 

V současnosti na tomto území probíhá rozsáhlá výsadba a obnova zeleně, rekonstrukce 
školních budov, rozšiřování a výstavba sportovišť, postupná rekonstrukce komunikací a celé 
dopravní sítě včetně cyklistických stezek. Městská část  předpokládá v rámci dalšího vývoje 
svěřeného území formou koexistence stávajících způsobů jeho využití spolu s  výstavbu 
rodinného nebo malopodlažního bydlení v návaznosti na bohatou nabídku pracovních míst na 
tomto území. 

Posuzovaný záměr se nenachází v ochranném pásmu Městské památkové rezervace 
(OP MPR) Brno. OP MPR bylo ustanoveno rozhodnutím Odboru kultury NVmB ze dne 
6.4.1990 pod č.j. kult.402/90/sev. 

 
Vzhledem k charakteru  záměru – rekonstrukce stávajících prostor s nepříliš velkými a 

místně omezenými zásahy do zemního podloží není nutno předpokládat zvýšené riziko zásahu 
do archeologických zájmů. Přesto, s ohledem na to, že  v širší oblasti jižní části města 
navazující na historické centrum lze na  základě Archeologické studie zpracované pro akci 
Přestavba železničního uzlu Brno - Studie souboru staveb Archeologickým ústavem 
Akademie věd ČR v roce 2004 a předběžných výsledků dosavadních záchranných 
archeologických výzkumů v nejbližším okolí lze v dotčeném prostoru předpokládat nejstarší 
doklady osídlení různých období pravěku, výraznější doklady osídlení předvelkomoravského 
a velkomoravského horizontu, období mladší doby hradištní a vrcholného a pozdního 
středověku je povinností stavebníka již v době přípravy oznámit stavební záměr 
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. O případném archeologickém nálezu během 
stavebních prací musí nálezce nebo osoba oprávněná za provádění stavebních prací 
informovat Archeologický ústav Akademie věd nebo nejbližší muzeum, příslušný stavební 
úřad (§176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon) a orgán státní památkové péče. Zároveň 
je třeba učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.  

C.1.5. Územní hustě zalidněná 
Dotčený reál je umístěn na jižním okraji města Brna, v rovinatém terénu pravobřežní 

oblasti  řeky Svratky. Areál se nachází v zóně určené pro průmysl. Z jihozápadu a západu je 
ohraničen železničními tratěmi. Jižně a východně se nachází zemědělsky využívaný pozemek, 
za ním vede ulice Kšírova. Východní hranici tvoří  dále areály dalších firem zabývajících se 
průmyslovou a obchodní činností. Areály s podobným zaměřením jsou hranice společnosti 
obklopeny i severním směrem, přičemž bezprostřední hranici zde tvoří ulice Vodařská.  

 

Městská část Brno-jih patří počtem obyvatel (cca 8500) ke středním, ale rozlohou k 
těm největším v Brně. Obyvatelstvo potenciálně exponované emisemi podniku můžeme 
lokalizovat zejména do východní části zájmové lokality. Území ležící na jih od hodnoceného 
emisního zdroje bude vzhledem k rovinnému charakteru lokality a celoročně převažujícímu 
severozápadnímu proudění ,vzduchu vystaveno jak. expozici emisemi z FERAMA, tak i 
emisemi velkých emisních zdrojů ze střední a severní části Brna (teplárny, velké brněnské 
podniky),  potenciálně také brněnská doprava.  

 



Dokumentace podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí 
Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné litiny a produkci inovovaných výrobků pro automobilový průmysl 

FERAMO METALLUM INTERNATIONAL, s.r.o. Brno, květen 2012 

                                                                              

                                                                              /84 
 

47 

Zájmové území není situováno přímo v centrální historické části města ani na území  
města s převažujícím využitím pro bydlení. Obytná zástavba je situována především 
východním směrem za řekou Svratkou (nejbližší ulice Jeneweinova ve vzdálenosti cca 270 m) 
a dále pak jižním směrem  - ul. Kšírova ve vzdálenosti 200 – 250 m. 
 

S ohledem na charakteristiku zástavby v dotčené lokalitě  nemá umístění záměru 
bezprostřední zásadní vliv na hustě zalidněné území.  

C.1.6. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 
Z hlediska únosného zatížení se v souvislosti s charakterem oznamovaného záměru 

obecně jeví jako závažná problematika liniové dopravy, která má vliv jak na využívání území, 
tak na emise do ovzduší a na hlukovou situaci v místě. V rámci realizace oznamovaného 
záměru nebudou budovány nové veřejné komunikace, ani se neuvažuje se zřetelnou 
intenzifikací dopravy na komunikacích stávajících.  

 
Problematice znečištění ovzduší a hluku jsou věnovány samostatné části oznámení. 

C.1.7. Staré ekologické zátěže 
Staré zátěže nejsou v konkrétním  místě stavby řešeny. 

C.1.8. Extrémní poměry v dotčeném území 
Žádné další extrémní poměry v zájmové lokalitě nejsou známy.  

C.1.9. Další charakteristiky 
Chráněná ložisková území:  Není 
Území ohrožené sesuvy: Není. 
Záplavové pásmo: Řeka Svratka 
Radonová zátěž: Objekt není určen k trvalému bydlení osob. Na základě měření prováděných 
v okolí je možno   radonový index pozemků v dotčené oblasti  stanovit jako „střední“ 
s hodnotou objemové aktivity radonu 22,5 kBq.m-3. Při výstavbě objektu budou provedena 
opatření, spočívající především v uplatnění celoplošné hydroizolace, která musí být prověřena 
proti pronikání radonu, a zhotovení kontaktní konstrukce v prvé kategorii těsnosti. 
Seismicita: Území je seismicky stabilní. 

 

C.2. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ  

C.2.1. Ovzduší a klima 

C.2.1.1. Klimatická charakteristika 
Zájmové území leží v klimatické oblasti T4 (Quitt), tedy v teplé oblasti, kterou 

charakterizuje velmi dlouhé léto, velmi teplé a velmi suché, přechodné období je velmi 
krátké, s teplým jarem a podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s 
velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. 
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Charakteristika klimatu oblasti T4 dle Quitta: 
Údaj T2 
Počet letních dnů 60 – 70 
Počet dnů s teplotou nad 10°C  170 – 180 
Počet mrazových dnů 100 – 110 
Počet ledových dnů 30 – 40 
Průměrná teplota v lednu -2 - -3 
Průměrná teplota v červenci 19 – 20 
Průměrná teplota v dubnu 9 – 10 
Průměrná teplota v říjnu 9 – 10 
Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm 80 – 90 
Srážkový úhrn ve vegetačním období 300 – 350 
Srážkový úhrn v zimním období 200 – 300 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 – 50 
Počet dnů zamračených 110 – 120 
Počet dnů jasných  50 – 60 
 
Srážkový úhrn, stanice Brno – Tuřany (normál v období 1961-1990) 
Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
mm 24,6 23,8 24,1 31,5 61 72,2 63,7 56,2 37,6 30,7 37,4 27,1 490,1 
 

C.2.1.2. Kvalita ovzduší 

Údaje k této kapitole jsou blíže rozvedeny v rozptylové studii a dále je imisní pozadí 
relevantních škodlivin podrobně hodnoceno v materiálu Monitoring ovzduší v roce 
2010/2011 a vyhodnocení získaných dat pro okolí závodu FERAMO METALLUM 
INTERNATIONAL s.r.o. BRNO. Tyto odborné studie tvoří přílohu dokumentace.  
 

Podle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení  kvality ovzduší - vymezení 
oblastí se zhoršenou  kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2008 uveřejněném ve věstníku 
MŽP ročník 20 částka 4 (duben 2010) i na základě dat za rok 2009 uveřejněném ve věstníku 
MŽP ročník 21 částka 4 (duben 2011) je Brno  oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. 
 
2011 dle 2009 
Tab. I. Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (v % plochy území) 
Stavební úřad    PM10 (d IL)   NO2 (r IL)   Souhrn  překročení IL 
Úřad městské části Brno-Černovice  52,6   -   52,6 
Úřad městské části Brno-jih   39,9   23,7   45,8 
 
Tab. II. Překročení hodnoty imisního limitu a meze tolerance (v % území) 
Stavební úřad     NO2 (r IL + MT) 
Úřad městské části Brno-jih    5,9 
 
Tab. III. Překročení hodnoty cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren (v % území) 
Stavební úřad     B(a)P 
Úřad městské části Brno-Černovice   44,7 
Úřad městské části Brno-jih    81,0 
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2010 dle 2008 
Tab. I. Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (v % plochy území) 
Stavební úřad    PM10 (d IL)   NO2 (r IL)   Souhrn  překročení IL 
Úřad městské části Brno-Černovice  10,7   -   10,7 
Úřad městské části Brno-jih   51,6   -   51,6 
 
Tab. II. Překročení hodnoty imisního limitu a meze tolerance (v % území) 
Není překročeno 
 
Tab. III. Překročení hodnoty cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren (v % území) 
Stavební úřad     B(a)P 
Úřad městské části Brno-Černovice   84,8 
Úřad městské části Brno-jih    88,1 
 

Dominantním zdrojem znečišťování ovzduší je na posuzovaném území doprava a to 
zejména doprava na komunikacích Plotní a Svatopetrská. Dále je významnou komunikací 
ulice Černovická. Překročení imisních limitů bude zejména v okolí významných komunikací. 
 

Imisní zatížení je patrné z rozptylových studií zpracovaných mgr. Jakubem Buckem 
pro město Brno. Znečišťující látkou, u které dochází k překračování imisních limitů je 
zejména PM10, v koridoru ulic se může místně jednat i o NO2. Nejvyšší průměrné denní 
koncentrace znečišťující látky PM10 na posuzovaném území překračují koncentrační hodnotu 
imisního limitu  s četností překročení hodnoty 50 mikrogramů/m3 více jak 35 dní. 
 

Posuzovaný zdroj je do výpočtů pozadí zahrnut, je zapracován do rozptylové studie 
města Brna. 

C.2.2. Voda 
C.2.2.1.Povrchové vody 

Hydrograficky náleží území, v němž má být realizován oznamovaný záměr, do 
hlavního povodí řeky Dunaj 4-00-00 a jeho dílčího povodí 4-15-01 Svratka po Svitavu. 
 

Vlastní území výstavby je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový 
tok a nenachází se na něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad. V širším území se 
rovněž nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o 
vodách, ve znění pozdějších předpisů. Území není součástí chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod (CHOPAV). 
 

Stavba se nachází v záplavovém území řeky Svratky. 
C.2.2.2. Podzemní vody 

Dotčené území náleží z hlediska regionální hydrogeologické rajonizace k rajónu č. 
164-2 Kvartérní fluviální sedimenty v povodí Svratky. Předpokládanou výstavbou bude 
zasažena mělká zvodeň, vázaná na kvartérní písčité štěrky údolní nivy řeky Svratky. 
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C.2.3. Horninové prostředí, přírodní zdroje, geomorfologie 
C.2.3.1. Horninové prostředí 

Geologie: 
Pro účely oznámení  nebyl proveden geologický průzkum, vychází se  z původních 

projektových dokumentací, kde je geologický profil popsán v textové  části.  Do hloubky cca 
1,5 jsou navážky (hlína, písek, cihly, škvára), hlouběji jsou  prachové, tmavě hnědé hlíny, 
slabě písčité. V hloubce kolem 3 m se dá  předpokládat dovolené namáhání zeminy 2,0 
kg/cm2. Zemní práce budou  prováděny v zemině III. třídy těžitelnosti, ustálená hladina spodní 
vody se  vyskytuje v hloubce cca 2,0 m. 
 
C.2.3.2. Přírodní zdroje 

Samotný záměr se problematiky čerpání přírodních zdrojů netýká. V dotčené zóně se 
nenacházejí registrované přírodní zdroje. 

 
C.2.3.3. Geomorfologie 

Geomorfologické členění: 
 
systém: Alpsko-Himalájský 
provincie: Západní Karpaty 
subprovincie: Vněkarpatské sníženiny 
oblast: Západní vněkarpatské sníženiny 
celek: Dyjsko-svratecký úval 
podcelek: Dyjsko-svratecká niva 
 

 Dyjsko-svratecká niva je akumulační rovina podél řek Svratky, Svitavy, Jihlavy a 
Dyje, tvořená kvartérními usazeninami. Častá jsou mrtvá ramena, ostrůvky vátých písků a 
podobně. Vlastní zájmové území se nachází na okraji centra města Brna, v oblasti 
antropogenně výrazně přetvořené, přibližně 150 m východně v minulosti protékalo rameno 
řeky Svitavy (nyní částečně tok Ponávky). 

C.2.4. Půdní prostředí 
 Záměr bude realizován ve stávajícím areálu,  jehož podloží tvoří ve svrchní vrstvě 
převážně antropomorfní navážky. Zemědělský půdní fond ani pozemky určené k plnění 
funkce lesa dotčeny nebudou. 

C.2.5. Biosféra  
Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) leží zájmové území na 

rozhraní dvou biogeografických podprovincií - provincie panonské a provincie hercynské, na 
území Lechovického bioregionu, jeho přechodné, tedy nereprezentativní části. Bioregion leží 
ve středu Jižní Moravy a zasahuje podstatnou částí do Rakouska. Zabírá geomorfologický 
celek Dyjsko-svratecký úval. Převažuje zde 1. dubový vegetační stupeň, na severních svazích 
dominuje 2.bukodubový stupeň. Bioregion představuje část severopanonské podprovincie 
ovlivněné srážkovým stínem a sousedstvím hercynských bioregionů. Díky srážkovému stínu 
je pro tento bioregion charakteristické nejteplejší podnebí v České republice. 
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 Z hlediska regionálně - fytogeografického (Skalický in Hejný et Slavík,1988) se 
zkoumaná oblast nachází ve fytogeografické oblasti termofytikum, obvod Panonské 
termofytikum, na hranici fytogeografických okresů 20b Jihomoravská pahorkatina, 
Hustopečská pahorkatina a 17 Jihomoravský úval. 
 
 Plocha staveniště je umístěna ve stávajícím průmyslově využívaném areálu a je 
z převážné části zastavěna  budovami 

C.2.6. Krajina 
Území v širším okolí je převážně tvořeno uliční sítí v městské zástavbě. 

V bezprostřední oblasti kolem závodu se nacházejí další průmyslové areály.  Na ulici 
Vodařské se naproti areálu společnosti nachází jeden objekt, využívaný částečně pro bydlení.  
Další obytná zástavba se nachází až ve větší vzdálenosti při ul. Kšírova a na levém břehu řeky 
Svratky, bez přímého dotyku s areálem společnosti. 
 

Dalším významně zastoupeným způsobem využití dotčeného segmentu území města 
Brna jsou dopravní aktivity. Jedná se jednak o  silniční tahy – v nejbližším okolí jde zejména 
o ulici Kšírovu spojující Komárov  se zástavbou směrem na jih až do Modřic a dále o ulici 
Hněvkovského, která jako silnice I/41 představuje hlavní výpadovku s Brna směrem ke 
křižovatce dálnic D1 a D2. V oblasti \mariánského náměstí se do této ulice napojuje ulice 
Kšírova. Významně je v dotčené oblasti zastoupena rovněž železniční doprava – západním, 
severním i jižním směrem se rozkládá komplex kolejišť železničního uzlu Brno. 

  
Krajinu v okolí areálu lze charakterizovat jako rovinatou, se zastoupením rozptýlené 

zeleně, převážně náletové ho charakteru příp. se zbytky stromořadí, výrazně pozměněnou 
umístěním staveb pro komunikaci (železniční náspy, silnice), s rozptýlenou zástavbou 
převážně průmyslového, obchodního a skladového charakteru. 

C.2.7. Obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní památky 
C.2.7.1. Obyvatelstvo 

Na dotčeném území v širším okolí dle sděleni místně příslušného ÚMČ Brno - Jih 
trvale žije přibližně 2900 obyvatel, z tohoto počtu je cca 340 děti do 15 let věku. Počet 
obyvatel v produktivním věku (l5·64 let) lze vypočítat z hodnot platných pro město Brno (tj. 
69,1% obyvatel ve věku 15-64 let; údaj k 31.12.2010) a tvoří tedy cca 2000 obyvatel vytýčené 
zájmové oblasti.  
 
C.2.7.2. Hmotný majetek 

Realizace záměru proběhne ve stávajícím areálu průmyslového závodu. Jiný hmotný 
majetek nebude dotčen. 
 

C.2.7.3. Architektonické a historické památky 

V řešeném území – areálu výrobního závodu - se nenacházejí kulturní ani historické 
památky podléhající zákonu č. 20/1987Sb., o státní památkové péči, v platném znění, 
evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. 
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C.2.7.4. Archeologická naleziště 

Posuzovaný záměr se nenachází v ochranném pásmu Městské památkové rezervace 
(OP MPR) Brno. OP MPR bylo ustanoveno rozhodnutím Odboru kultury NVmB ze dne 
6.4.1990 pod č.j. kult.402/90/sev. 

 
Vzhledem k charakteru  záměru – rekonstrukce stávajících prostor s nepříliš velkými a 

místně omezenými zásahy do zemního podloží není nutno předpokládat zvýšené riziko zásahu 
do archeologických zájmů. Přesto, s ohledem na to, že  v širší oblasti jižní části města 
navazující na historické centrum lze na  základě Archeologické studie zpracované pro akci 
Přestavba železničního uzlu Brno - Studie souboru staveb Archeologickým ústavem 
Akademie věd ČR v roce 2004 a předběžných výsledků dosavadních záchranných 
archeologických výzkumů v nejbližším okolí lze v dotčeném prostoru předpokládat nejstarší 
doklady osídlení různých období pravěku, výraznější doklady osídlení předvelkomoravského 
a velkomoravského horizontu, období mladší doby hradištní a vrcholného a pozdního 
středověku je povinností stavebníka již v době přípravy oznámit stavební záměr 
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. O případném archeologickém nálezu během 
stavebních prací musí nálezce nebo osoba oprávněná za provádění stavebních prací 
informovat Archeologický ústav Akademie věd nebo nejbližší muzeum, příslušný stavební 
úřad (§176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon) a orgán státní památkové péče. Zároveň 
je třeba učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.  

C.2.8. Hluková zátěž 
Poznámka: 

Údaje v této kapitole jsou převzaty z hlukové studie, která tvoří samostatnou přílohu 
dokumentace. V předložené hlukové studii byla vyhodnocena hluková situace bez 
provozování navrhovaného záměru „Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné litiny a 
produkci inovovaných výrobků pro automobilový průmysl“ a vlivy hluku spojené s  
provozem tohoto záměru.  

 Předmětem hlukové studie je především výpočet hluku z dopravy na komunikacích 
dotčených provozem nákladní dopravy z  areálu závodu a do něj. Pro výpočet byly použity 
hodnoty intenzit dopravy pro roky 2016 a 2032 bez realizace záměru a s realizací záměru. 
Rovněž byly do výpočtu zadány dva významnější stacionární zdroje hluku v areálu závodu. 
 
 Na okolních komunikacích dosahuje doprava vysokých intenzit již v současné době. 
Hluková situace bez navrhovaného záměru v r. 2016 a 2032 (varianta 0) v denní době na 
ulicích Kšírova a Hněvkovského se pohybuje okolo 70 dB. Max. vypočtená hodnota je 72,8 
dB v r. 2016 a 73,3 dB v r. 2032. Tzn. že hygienický limit hluku i v případě uplatnění korekce 
pro starou hlukovou zátěž (70 dB v denní době) je v řadě případů překročen. 
 
 Podrobný rozbor včetně přehledu výpočtových bodů je uveden v hlukové studii. 

C.3. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ  
 

Území v širším okolí je převážně tvořeno uliční sítí v městské zástavbě. 
V bezprostřední oblasti kolem závodu se nacházejí další průmyslové areály.  Na ulici 
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Vodařské se naproti areálu společnosti nachází jeden objekt, využívaný částečně pro bydlení.  
Další obytná zástavba se nachází až ve větší vzdálenosti při ul. Kšírova a na levém břehu řeky 
Svratky, bez přímého dotyku s areálem společnosti. 
 

Dalším významně zastoupeným způsobem využití dotčeného segmentu území města 
Brna jsou dopravní aktivity. Jedná se jednak o  silniční tahy – v nejbližším okolí jde zejména 
o ulici Kšírovu spojující Komárov  se zástavbou směrem na jih až do Modřic a dále o ulici 
Hněvkovského, která jako silnice I/41 představuje hlavní výpadovku s Brna směrem ke 
křižovatce dálnic D1 a D2. V oblasti \mariánského náměstí se do této ulice napojuje ulice 
Kšírova. Významně je v dotčené oblasti zastoupena rovněž železniční doprava – západním, 
severním i jižním směrem se rozkládá komplex kolejišť železničního uzlu Brno. 

  
Krajinu v okolí areálu lze charakterizovat jako rovinatou, se zastoupením rozptýlené 

zeleně, převážně náletové ho charakteru příp. se zbytky stromořadí, výrazně pozměněnou 
umístěním staveb pro komunikaci (železniční náspy, silnice), s rozptýlenou zástavbou 
převážně průmyslového, obchodního a skladového charakteru. 
 

Lokalita závodu není ve styku s žádným prvkem územního systému ekologické 
stability krajiny (ÚSES). Nejbližším prvkem ÚSES je regionální biokoridor tvořený tokem  a 
příbřežní zónou řeky Svratky ve vzdálenosti cca  100 m od hranice areálu (ul. Vodařská). Od 
toku řeky je areál kromě ulice Vodařské oddělen územím využívaným pro provozní účely 
jinými firmami. 

 
Prioritou dalšího využívání této části města Brna je skloubení koexistence všech 

dotčených funkcí území spolu s omezováním negativních vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví.  Jako nejzávažnější faktory působící na kvalitu životního prostředí v dotčeném území 
byly vyhodnoceny  imisní situace ovzduší, kde se negativně uplatňují především mobilní 
emisní zdroje z dopravních tahů a dále a dále hluková zátěž, na jejíž úrovni se negativně 
podepisuje rovněž především (a lze tvrdit že dominantně) zátěž provozu na významných 
tazích pozemních komunikací v místě. Dále jsou ze strany obyvatelstva negativně pociťovány 
druhotné projevy  těchto vlivů. Je často poukazováno na výrazný spad „popílku“, znečišťující 
jak objekty, tak zeleň. Z provedeného ročního imisního monitoringu nelze vyvodit závěr, 
potvrzující domněnku veřejnosti, že původcem těchto emisí je provoz oznamovatele.  
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA 
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

D.I. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA 
OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI 
A VÝZNAMNOSTI 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 
Pro účely této dokumentace byla odbornicí s příslušným oprávněním zpracována 

studie Hodnocení zdravotních rizik, ze které vyplývají následující závěry. Závěry se vztahují 
k relevantním škodlivinám, specifikovaným v rámci hodnocení vlivů na ovzduší a na 
hlukovou zátěž, neboť se jedná o preferované cesty možného ovlivnění veřejného zdraví. 
Dále pak se této problematice podrobně věnuje studie vyhodnocení dat získaných 
monitoringem vybraných polutantů, provedeného Zdravotním ústavem se sídlem v Brně. Tato 
studie je zaměřena specificky na ty škodliviny, jejímž zdrojem by s ohledem na charakter své 
činnosti a používané látky  mohl být provoz oznamovatele. 
 
D.I.1.1. Znečištění ovzduší 

D.I.1.1.1. Hodnocení expozice pro oxid dusičitý 

V současné době neexistují žádné epidemiologické studie týkající se venkovních 
expozic, které by mohly sloužit jako základ kvantitativního vyhodnocení rizika expozice 
oxidu dusičitému. Podle současných názorů WHO navíc nejsou v minulosti odvozené vztahy 
expozice a účinku pro NO2 spolehlivé a riziko znečištěného ovzduší by mělo být kvantitativně 
hodnoceno komplexně na základě vztahů pro suspendované částice, ve kterých je zahrnut i 
vliv dalších komponent znečištěného ovzduší. 

Příspěvek záměru k průměrným ročním imisním koncentracím se pohybuje na 
posuzovaném území na úrovni nejvýše setin mikrogramů (0,075 µg/m3). Lze tedy 
předpokládat, že tento imisní příspěvek nezpůsobí, při zachování současné úrovně znečištění 
ovzduší v dotčeném území, překročení doporučené směrnicové hodnoty Světové zdravotnické 
organizace pro roční průměr 40 µg/m3.  

 
Souhrnně lze konstatovat, že všechny použité přístupy potvrzují zanedbatelný vliv 

nových příspěvků záměru na zdravotní obtíže obyvatel, které by mohly souviset s akutní a 
chronickou expozicí NO2, a to i v součtu se stávajícím imisním pozadím.  
 

D.I.1.1.2. Hodnocení expozice a charakterizace rizika pro benzen a benzo(a)pyren 

Maximální příspěvky benzenu z provozu záměru budou mít až o tři řády nižší úroveň 
karcinogenního rizika pro benzen než je úroveň přijatelná a nelze tedy předpokládat, že by 
tato expozice mohla přispět ke zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění 
celoživotně exponovaných lidí (tj. za 70 let). Individuální karcinogenní riziko pro 
posuzovanou situaci je dáno pouze pozadím tj. 7,8x10-6 . 

 

Průměrné roční imisní příspěvky záměru by se měly podle rozptylové studie na 
posuzovaném území pohybovat do max. 0,003ng.m-3, tj. v tisícinách ng.m-3 pro 
benzo(a)pyren. Tento příspěvek odpovídá celoživotnímu navýšení karcinogenního rizika 
(ILCR) 2,6x10-7 
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Tento příspěvek je o řád nižší než je přijatelná úroveň karcinogenního rizika a o 3 řády 
nižší než je současná úroveň rizika v pozadí. Vzhledem k tomu nelze předpokládat ovlivnění 
zdravotního stavu touto škodlivinou vlivem realizace záměru. 

Za přijatelnou, prakticky zanedbatelnou úroveň karcinogenního rizika je v USA a 
zemích Evropské Unie považována hodnota ILCR = 1 x 10-6, tj. zvýšení individuálního 
celoživotního rizika onemocněním rakovinou o 1 případ na 1 milion exponovaných osob, 
prakticky se ale s ohledem na přesnost výpočtu za akceptovatelnou považuje řádová úroveň 
rizika 10-6. Podle vývoje poznatků o mechanismu karcinogenního účinku benzenu je navíc 
pravděpodobné, že současně používaný kvantitativní odhad míry karcinogenního rizika 
s použitím UCR dle WHO je nadhodnocený a skutečné riziko je nižší.  

Z výsledků hodnocení zátěže a srovnání s mezinárodními standardy je zřejmé, že 
imisní zatížení dané lokality benzenem, ani při konzervativním odhadu úrovně imisního 
pozadí a vlastního imisního příspěvku záměru, nepřesahuje přijatelnou úroveň nejen 
z hlediska platného imisního limitu, který je 5 µg/m3 pro benzen, ale i z podstatně přísnějšího 
pohledu zdravotních rizik. 

Odhad úrovně imisního pozadí benzo(a)pyrenem přesahuje v současné době 
přijatelnou úroveň z hlediska platného imisního limitu, který je 1 ng/m3, přesto ale vypočtené 
imisní příspěvky v řádu tisícin ng/m3 by neměly přispívat ke zvýšení pravděpodobnosti 
vzniku nádorového onemocnění celoživotně exponovaných lidí.  

 

D.I.1.1.3. Hodnocení expozice pro suspendované částice PM10 a PM2,5 

Hodnoty příspěvku na úrovni maximálně desetin mikrogramu jsou z hlediska 
zdravotních účinků nevýznamné, nezpůsobí předčasnou úmrtnost ani vznik nových případů 
onemocnění chronickou bronchitidou ani takové zhoršení průběhu kardiovaskulárních či 
respiračních onemocnění, které by si vynutilo hospitalizaci.  

Imisní příspěvky částic frakce PM10 posuzovaného záměru nezpůsobí významné 
zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí. Z provedeného odhadu zdravotního rizika 
lze konstatovat, že nové roční imisní příspěvky PM10 záměru budou mít zanedbatelný vliv na 
související zdravotní obtíže a samy nebudou představovat zvýšené zdravotní riziko pro 
exponované obyvatelstvo. Nutno zdůraznit, že hlavní příčinou nepatrně zvýšeného rizika je 
jednoznačně imisní pozadí. Realizace plánovaného záměru znamená jen nepatrnou změnu 
ročních koncentrací i příspěvku k denním koncentracím, která neovlivní hodnocené ukazatele, 
tedy celkovou úmrtnost ani výskyt dalších zdravotních symptomů. 
 

D.I.1.1.4. Hodnocení expozice a charakterizace rizika pro oxid uhelnatý 

Na základě výpočtů z rozptylové studie nelze předpokládat, že by vypočtené 
příspěvky oxidu uhelnatého na úrovni maximálně desítek mikrogramů mohly způsobit 
překročení imisního limitu, který je 10 000 tg.m-3. Ani z hlediska hodnocení zdravotních 
rizik, nelze předpokládat zvýšené zdravotní riziko pro exponované obyvatelstvo. 
 

D.I.1.1.5.Závěr ve vztahu ke znečištění ovzduší 
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Byl proveden odhad zdravotních rizik, spojených s možnou změnou znečištění ovzduší, danou 
vlivem plánovaného provozu záměru „Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné litiny a 
produkci inovovaných výrobků pro automobilový průmysl“. 

• Hodnocení bylo zaměřeno na zdravotní rizika spojená s krátkodobými a dlouhodobými 
expozicemi ze zdrojů souvisejícími s provozem záměru. Byla hodnocena rizika imisí 
suspendovaných částic PM10, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, benzenu a benzo(a)pyrenu. 

• Rizika byla hodnocena pro žijící v širším okolí záměru. 
• Pro hodnocení zdravotních rizik exponované populace byl použit konzervativní expoziční 

scénář, to znamená, že byly použity maximální vypočtené koncentrace výše uvedených 
škodlivin pro celou populaci v okolí. 

• Z hodnocených znečišťujících látek v ovzduší má největší význam znečištění suspendovanými 
částicemi frakce PM10. Podle současných znalostí o jejich účinku nebudou v predikovaných 
koncentracích zvyšovat nemocnost ani úmrtnost exponovaných obyvatel. Stávající 
odhadované znečištění aerosolem frakce PM10 se může podílet na úmrtnosti zvýšením o 4,2 %. 
I když dojde realizací záměru ke snížení ročních i denních koncentrací suspendovaných částic, 
znamená realizace záměru jen nepatrnou změnu ročních koncentrací i příspěvku k denním 
koncentracím, která neovlivní hodnocené ukazatele, tedy celkovou úmrtnost ani výskyt dalších 
zdravotních symptomů.  

• Ve všech posuzovaných variantách byl zjištěn zanedbatelný vliv nových příspěvků záměru na 
zdravotní obtíže související s akutní a chronickou expozicí NO2, a to i v součtu se stávajícím 
imisním pozadím.  

• Bylo zjištěno, že nové roční imisní příspěvky benzenu ze záměru budou mít i v součtu se 
stávajícím imisním pozadím, zanedbatelný vliv na výskyt souvisejících zdravotních 
poškození. Nepatrně zvýšené zdravotního riziko jednoznačně souvisí s imisním pozadím. 
Podíl vlastního příspěvku záměru je ve všech variantách zanedbatelný.  

• Bylo zjištěno, že nové roční imisní příspěvky benzo(a)pyrenu ze záměru budou mít 
zanedbatelný vliv na výskyt souvisejících zdravotních poškození. Nepatrně zvýšené zdravotní 
riziko jednoznačně souvisí s imisním pozadím. Podíl vlastního příspěvku záměru je 
zanedbatelný.  
 
Na základě odhadu zdravotních rizik je možné konstatovat, že i při velmi 

konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové hodnoty znečištění ovzduší na celou 
exponovanou populaci v okolí posuzovaného záměru, nelze pro hodnocené škodliviny v důsledku 
realizace záměru předpokládat významně zvýšené riziko zdravotních účinků. Je třeba 
zdůraznit, že při realizaci záměru musí být dodržena opatření uvedená v rozptylové studii. 
 

D.I.1.2. Hluk 

Jako podklad pro hodnocení vlivů na veřejné zdraví v oblasti hluku sloužila 
zpracovaná hluková studie. V hlukové studii jsou hodnoceny tyto varianty: 

Varianta 0 - Výpočet šíření hluku pro situaci bez provozování navrhovaného záměru. Do 
výpočtu v této variantě je zahrnut provoz na komunikacích v posuzovaném území s intenzitou 
dopravy pro rok 2016 a 2032. Rovněž jsou zadány dva stávající stacionární zdroje hluku. 
Výpočty jsou provedeny pro denní dobu. 

Varianta 1 - Výpočet šíření hluku pro výhledový stav, tj. po realizaci záměru. Do výpočtu 
je zahrnut zvýšený provoz na dotčených komunikacích s intenzitou dopravy pro rok 2016 a 
2032.  

Varianta 2 - Do výpočtu v této variantě jsou zadány pouze stacionární a liniové zdroje 
hluku spojené s provozem v rámci areálu záměru. Výpočty jsou provedeny pro denní dobu 
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(pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin) pro rok 2032 (větší zatížení 
dopravou než v r. 2016). 
 

V situaci (Varianta 0 i Varianta 1 rok 2016) lze očekávat z odhadnutých cca 400 
obyvatel uvažovaných v hodnocení zdravotních rizik alespoň lehké obtěžování u 50 až 70 
%, z tohoto počtu u 26 až 46 % střední obtěžování a u 11 až 24 % silné obtěžování.  

V situaci (Varianta 0 i Varianta 1 rok 2032) lze očekávat z odhadnutých cca 400 
obyvatel uvažovaných v hodnocení zdravotních rizik alespoň lehké obtěžování u 50 až 71 
%, z tohoto počtu u 27 až 47 % střední obtěžování a u 11 až 24 % silné obtěžování.  

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že z porovnání změny, kterou lze v oblasti 
možného výskytu negativních účinků expozice hluku očekávat po realizaci záměru 
„Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné litiny a produkci inovovaných 
výrobků pro automobilový průmysl“ vyplývá, že z hlediska obtěžování by se neměl 
projevit nárůst počtu osob obtěžovaných hlukem v denní době.  

 

Na základě vyhodnocení předložených podkladů, s ohledem na výše uvedené 
skutečnosti a po uvážení všech výše uvedených nejistot, lze konstatovat následující závěry: 

• Byla hodnocena zdravotní rizika hluku obyvatel v okolí záměru: Výrobní technologie pro 
tavení a odlévání tvárné litiny a produkci inovovaných výrobků pro automobilový 
průmysl. Rizika byla hodnocena pro realizaci záměru v letech 2016 a 2032. 

• Hlukem ze stacionárních zdrojů nebude docházet v nejbližších obytných sídlech 
k překračování hygienického limitu, hluk z těchto zdrojů nedosahuje u nejbližší obytné 
zástavby hodnot pro obtěžující účinky a to ani novým záměrem. 

• Hlukem z dopravní obsluhy při realizaci záměru nebude docházet v nejbližších obytných 
sídlech ke změně současné akustické situace, která by zvýšila zdravotní rizika obyvatel 
okolí. Přesto je třeba konstatovat, že již za současné akustické situace se mohou u 
obyvatel v okolí záměru vlivem dopravy (nesouvisející s posuzovaným záměrem) 
projevovat nepříznivé účinky hluku v podobě obtěžování hlukem, zhoršené komunikace 
řečí i možných srdečních komplikací. U některých dětí by se mohly projevit nepříznivé 
účinky hluku ve zhoršeném osvojení řeči a čtení. 

• Z hlediska vztahu k hygienickým limitům jsou tyto limity (hluk na hlavních pozemních 
komunikacích – stará hluková zátěž 70 dB) již v současné době na některých úsecích 
v ulici Kšírova a v ulici Hněvkovského překračovány. 

• Z výsledků hodnocení zdravotních rizik vyplývá, že posuzovaným záměrem nedojde k 
takové změně akustické situace v chráněném venkovním prostoru okolních obytných 
zástaveb, která by významně ovlivnila současná zdravotní rizika obyvatel okolí záměru.  

 
D.I.1.3. Vlivy na veřejné zdraví – celkový závěr 

Na základě vyhodnocení výstupů rozptylové a akustické studie lze přes všechny 
uvedené nejistoty konstatovat, že změny imisního a hlukového zatížení v posuzované lokalitě 
jsou akceptovatelné pro posuzovaný záměr: Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné 
litiny a produkci inovovaných výrobků pro automobilový průmysl. Je třeba dodržet 
doporučení z odborné rozptylové studie týkající se snižování sekundární emise 
suspendovaných částic. 

Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit 
závěr, že v souvislosti s realizací předkládaného záměru „Výrobní technologie pro tavení 
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a odlévání tvárné litiny a produkci inovovaných výrobků pro automobilový průmysl“ 
nebude tato aktivita představovat významně zvýšené riziko pro lidské zdraví pro 
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.  

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 
D.I.2.1. Závěry rozptylové studie 

Rozptylová studie tvoří přílohu této dokumentace a obsahuje rovněž grafické 
znázornění výsledků modelace. Dále jsou uvedeny základní závěry z rozptylové studie: 
 

D.I.2.1.1. Emise z provozu zařízení 

Porovnání bylo provedeno pro znečišťující látku TZL pro technologické zdroje v 5 
variantách: 

 
Varianta 1A: Současný stav  – provoz 2011 přepočten na maximální provozní hodiny  
(celkem 7,066 t TZL za rok) 
Varianta 1B: Současný stav  – provoz na limity a na maximální provozní hodiny  (celkem 
42,419 t TZL za rok) 
Varianta 1C: Současný stav  -  reálný provoz 2011 (celkem 3,377 t TZL za rok, uveden pro 
informaci) 
Varianta 2A: Nový stav – provoz na předpokládané hodnoty emisního zatížení a na 
maximální provozní hodiny  (celkem 5,359 t TZL za rok) 
Varianta 2B: Nový stav – provoz na emisní limity a maximální provozní hodiny  (celkem 
26,927 t TZL za rok) 

 
Rozsah vypočtených výsledků imisního zatížení je uveden v následujících tabulkách, hodnoty 
v mikrogramech/m3: 
 

Varianta 1A Varianta 1B Varianta 2A Varianta 2B PM10 
Maximální 
denní imisní 
průměrné 

koncentrace 

Roční imisní 
průměrné 

koncentrace 

Maximální 
denní imisní 
průměrné 

koncentrace 

Roční imisní 
průměrné 

koncentrace 

Maximální 
denní imisní 
průměrné 

koncentrace 

Roční imisní 
průměrné 

koncentrace 

Maximální 
denní imisní 
průměrné 

koncentrace 

Roční imisní 
průměrné 

koncentrace 

minimální vypočtená 
hodnota na posuzovaném 
území 

7,063 0,047 33,654 0,279 2,204 0,026 10,985 0,131 

maximální vypočtená 
hodnota na posuzovaném 
území 

35,153 0,749 175,450 4,636 12,608 0,455 62,845 2,266 

imisní limit 50 40 50 40 50 40 50 40 
% limitu minimum 14,13% 0,12% 67,31% 0,70% 4,41% 0,07% 21,97% 0,33% 
% limitu maximum 70,31% 1,87% 350,90% 11,59% 25,22% 1,14% 125,69% 5,67% 

Maximální četnost 
překročení koncentrace  50 
mikrogramů/m3 ve dnech za 
rok 

0 11 0 0,6 

Počet RB s překročenou 
hodnotou 50 
mikrogramů/m3/ počet RB 
s četností nad 1 den/celkem 
bodů nad 50 
mikrogramů/m3 

0/0 

 

201/547 

 

0/0 

 

0/5 
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Varianta 1C PM10 

Maximální 
denní imisní 
průměrné 

koncentrace 

Roční imisní 
průměrné 

koncentrace 

minimální vypočtená 
hodnota na posuzovaném 
území 

7,063 0,022 

maximální vypočtená 
hodnota na posuzovaném 
území 

35,153 0,324 

imisní limit 50 40 
% limitu minimum 14,13% 0,06% 
% limitu maximum 70,31% 0,81% 

Maximální četnost 
překročení koncentrace  50 
mikrogramů/m3 ve dnech za 
rok 0 

 

Počet RB s překročenou 
hodnotou 50 
mikrogramů/m3/ počet RB 
s četností nad 1 den 0 

 

 
Porovnávat hodnoty emisí a imisního zatížení mezi sebou lze  za obdobných 

podmínek, porovnávají se tedy hodnoty pro 1A a  2A tedy předpokládané hodnoty emisí při 
maximálním využití (maximálních provozních hodinách) a pro 1B a 2B tedy provoz na limity 
při maximálním využití (maximálních provozních hodinách) . Pro informaci uvedeno 
porovnání varianty 1C a 2A. 

 
Varianta 1A: Současný stav  – provoz 2011 přepočten na maximální provozní hodiny  

Varianta představuje provoz zdrojů v technických parametrech roku 2011, provozní 
doba je přepočtena na maximální provoz. Vypočtené imisní zatížení tj. příspěvek   
posuzovaných zdrojů je pod úrovní imisních limitů jak z hlediska denních imisních 24 
hodinových koncentrací tak i z hlediska ročních průměrných imisních koncentrací.  

 
Varianta 1B: Současný stav  – provoz na limity a na maximální provozní hodiny   

Varianta představuje provoz zdrojů na emisní limity (dle IPPC 20 mg/m3), provozní 
doba je přepočtena na maximální provoz. Vypočtené imisní zatížení tj. příspěvek   
posuzovaných zdrojů překračuje koncentrační úroveň z hlediska denních imisních 24 
hodinových koncentrací, četnost překročení maximálně 11 dní. Z hlediska ročních 
průměrných imisních koncentrací  k překročení imisního limitu nedochází    

 
Varianta 1C: Současný stav  -  reálný provoz 2011  

Varianta představuje provoz zdrojů na úrovni emisí a provozních hodin zdrojů v roce 
2011. Vypočtené imisní zatížení tj. příspěvek   posuzovaných zdrojů je pod úrovní imisních 
limitů jak z hlediska denních imisních 24 hodinových koncentrací tak i z hlediska ročních 
průměrných imisních koncentrací. Při porovnání varianty 1C a 2A představuje varianta 2A 
průměrně 101,5% imisního zatížení.  

 
Varianta 2A: Nový stav – provoz na předpokládané hodnoty emisního zatížení a na 
maximální provozní hodiny   

Varianta představuje provoz zdrojů na úrovni emisí do 1 mg/m3 TZL, a na maximální 
provoz. Vypočtené imisní zatížení tj. příspěvek   posuzovaných zdrojů je pod úrovní imisních 
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limitů jak z hlediska denních imisních 24 hodinových koncentrací tak i z hlediska ročních 
průměrných imisních koncentrací. Při porovnání s variantou 1A představuje vypočtené imisní 
zatížení varianty 2A   průměrně cca  47% imisního zatížení.   

 
Varianta 2B: Nový stav – provoz na emisní limity a maximální provozní hodiny   

Varianta představuje provoz zdrojů na specifické emisní limity (5 mg/m3), provozní 
doba je přepočtena na maximální provoz. Vypočtené imisní zatížení tj. příspěvek   
posuzovaných zdrojů překračuje koncentrační úroveň z hlediska denních imisních 24 
hodinových koncentracív celkem 5 referenčních bodech,  četnost překročení pod 1 den. 
Z hlediska ročních průměrných imisních koncentrací  k překročení imisního limitu nedochází 
. Při porovnání s variantou 1B představuje vypočtené imisní zatížení varianty 2B  průměrně 
cca  41% imisního zatížení.   

 
Varianty 2A a 2B představují provoz po ukončení změn, ke kterým v provozech 

společnosti dochází tj. úpravy technologie,  nové záměry a změny odsávání včetně instalace 
nových odlučovacích zařízení.  Změny probíhají kontinuálně a souběžně s posuzovaným 
záměrem. Vzhledem k tomu, že výroba bude na okolí působit jako celek, byla do posouzení 
jako celek zahrnuta.  Nově koncipovaná odsávání komplexně řeší  oblasti možného výskytu 
emisí TZL, což snižuje možnost nahodilých emisí TZL. To samozřejmě v konečném důsledku 
znamená vyšší množství odsávané vzdušiny a tím dochází při prostém výpočtu na limity 
oproti současnému stavu fiktivně k „navýšení“ emisí (na emisní limity platné v současné době 
by se jednalo o cca dvojnásobek emisí do ovzduší). Dodavatel odlučovacího zařízení 
garantuje dosažení hodnot pod 5 mg/m3, z praxe jsou při řádném provozu naměřeny hodnoty 
pod 1 mg/m3.  Z těchto předpokladů vychází i varianty 2A a 2B. nižší koncentrace představují 
i lepší rozptyl v okolí, takže například vypočtené hodnoty maximálních imisních denních 
koncentrací znečišťující látky TZL (resp. PM10)  ve variantě 2A jsou výrazně nižší než ve 
variantách  1A a  1C. Jak je uvedeno výše při porovnání varianty 1C a 2A představuje 
varianta 2A průměrně 101,5% imisního zatížení, přičemž varianta 1C uvažuje až cca méně 
než poloviční provoz některých technologií oproti variantě 2A (tj. maximální možný provoz). 

 
Ve všech variantách je nejvyšší imisní zatížení vypočteno v areálu a jeho blízkém 

okolí. Vypočtené hodnoty odpovídají umístění zdrojů emisí, jejich parametrům. 
Předpoklady bude nutno ověřit autorizovaným měřením emisí. 

 
Znečišťující látka TZL (resp. PM10) je u klasických slévárenských provozů 

dominantní znečišťující látkou s významným vlivem na okolí vzhledem k umístění zdroje 
znečišťování ovzduší. Vzhledem k předpokládaným opatřením a to zejména zrušení 
stávajících kuplových pecí a výstavbě nových elektrických indukčních pecí dojde 
k významnému poklesu produkce CO a CO2 včetně poklesu prašnosti (změny z hlediska TZL 
(PM10) zahrnuty ve variantách  2A a 2B). 
 
D.I.2.1.2. Emise z dopravy 

Porovnání bylo dále provedeno pro znečišťující látky TZL, CO, NO2 a Benzen a 
Benzo(a)pyren pro souběh provozu technologických zdrojů, spalovacích zdrojů a vyvolané 
dopravy ve  2 variantách: 

 
Varianta 3A: Současný stav  – provoz 2011 přepočten na maximální provozní hodiny 
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Varianta 3B: Nový stav – provoz na předpokládané hodnoty emisního zatížení a na 
maximální provozní hodiny  
 
Rozsah vypočtených výsledků imisního zatížení je uveden v následujících tabulkách, hodnoty 
v mikrogramech/m3 (benzo(a)pyren v nanogramech/m3: 

 
 

  Benzo(a)pyren benzen CO NO2 PM10 

  

Roční imisní 
průměrné 

koncentrace 

Roční imisní 
průměrné 

koncentrace 

Maximální 
osmihodinov

é imisní 
průměrné 

koncentrace 

Maximální 
hodinové 
imisní 

průměrné 
koncentrace 

Roční imisní 
průměrné 

koncentrace 

Maximální 
denní imisní 
průměrné 

koncentrace 

Roční imisní 
průměrné 

koncentrace  
minimální 
vypočtená hodnota 
na posuzovaném 
území 0,000 0,000 7,994 0,165 0,002 7,153 0,047  
maximální 
vypočtená hodnota 
na posuzovaném 
území 0,003 0,001 95,489 1,123 0,048 35,171 0,754  
imisní limit 5 1 10000 200 40 50 40  

% limitu minimum 0,00% 0,00% 0,08% 0,08% 0,01% 14,31% 0,12%  

V
ar

ia
nt
a 
3A

 

% limitu maximum 0,06% 0,08% 0,95% 0,56% 0,12% 70,34% 1,88%  

  Benzo(a)pyren benzen CO NO2 PM10 

 

Roční imisní 
průměrné 

koncentrace 

Roční imisní 
průměrné 

koncentrace 

Maximální 
osmihodinov

é imisní 
průměrné 

koncentrace 

Maximální 
hodinové 
imisní 

průměrné 
koncentrace 

Roční imisní 
průměrné 

koncentrace 

Maximální 
denní imisní 
průměrné 

koncentrace 

Roční imisní 
průměrné 

koncentrace  
minimální 
vypočtená hodnota 
na posuzovaném 
území 0,000 0,000 8,221 0,431 0,002 2,275 0,027  
maximální 
vypočtená hodnota 
na posuzovaném 
území 0,003 0,001 37,302 1,854 0,075 12,615 0,462  
imisní limit 5 1 10000 200 40 50 40  

% limitu minimum 0,00% 0,00% 0,08% 0,22% 0,01% 4,55% 0,07%  

V
ar

ia
nt
a 
3B

 

% limitu maximum 0,06% 0,08% 0,37% 0,93% 0,19% 25,23% 1,16%  
 

Výpočty byly provedeny pro +1,5 m nad úrovní terénu. 
 

Zdroje emisí jsou umístěny v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Příspěvek  
posuzovaného zdroje znečišťování ovzduší ve variantě 3A (současný stav) i 3B (nový stav) 
nepřekračuje hodnotu imisních limitů pro posuzované znečišťující látky. Významnější vliv na 
posuzované území je u znečišťující látky TZL, ostatní jsou několikařádově pod úrovní 
imisních limitů.  Zvýšení výroby je z hlediska emisní a následně imisní situace eliminováno 
technickými opatřeními, významný vliv má celkové řešení odsávání a filtrace TZL , zrušení 
stávajících kuplových pecí a jejich nahrazení elektrickými indukčními pecemi a zrušení 
stávajícího pískového hospodářství se suškou písku a jeho nahrazení skladovým 
hospodářstvím písku s jeho uložením v silech. 
 

Výpočty imisního zatížení zahrnují i vyvolanou dopravu.Zadavatel nepředpokládá po 
realizaci záměru nárůst vlivu silniční dopravy vzhledem k tomu, že areál je zavlečkován a 
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navýšení potřeby dovozu surovin a odvozu odpadů a hotových výrobků je možno také řešit 
železniční dopravou. 
 

D.I.2.1.3. Emise po dobu výstavby 

K nárůstu emisní a následně zhoršení imisní situace dojde krátkodobě v době 
výstavby. V průběhu přípravy staveniště i vlastní výstavby půjde o vliv v důsledku zvýšené 
hlučnosti a prašnosti při bouracích a stavebních pracích, a při dopravě zeminy a stavebních 
materiálů. Půjde o vlivy časově omezené na dobu výstavby.   
 

V období výstavby budou v místě stavby působit následující zdroje znečišťování 
ovzduší: 
 

• emise vozidel dopravní obsluhy stavby a stavebních strojů. Množství emisí závisí na 
počtu nasazených dopravních a stavebních prostředků, jejich technickém stavu, 
technické úrovni, časovém nasazení apod., 

• emise prachových částic při provádění  zemních prací, prach vířený provozem 
dopravních a manipulačních prostředků. 

 
Největší negativní vliv lze odhadnout z hlediska druhotné prašnosti.  Bude závislý na 

aktuální klimasituaci. Nutno eliminovat odpovídajícími technickými opatřeními – například 
skrápěním ploch, čištění kol dopravních prostředků, využití zakrytování vozidel aj. Metodika 
SYMOS v platném znění neumožňuje výpočet druhotné prašnosti. 
 

D.I.2.1.4. Emise  - souhrn 

Rozptylová studie hodnotí příspěvek stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší  (vliv 
zdrojů společnosti FERAMO METALLUM INTERNATIONAL s.r.o.)   na kvalitu ovzduší . 
 

Zdroj je umístěn v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší – z hlediska znečišťující látky 
PM10. Jedná se o poměrně významný zdroj znečišťování ovzduší v posuzované lokalitě. 
Dominantní znečišťující látkou jsou tuhé znečišťující látky (resp. PM10). I přes navýšení 
výroby lze předpokládat, že nedojde k významnému navýšení emisí a následně imisí 
provozem společnosti. Toto platí za předpokladu: 
 

- zrušení části zastaralé technologie  např. kuplové pece a suška písku a její nahrazení  
elektrickými indukčními pecemi a pískovým hospodářstvím se skladováním v silech 

- dokončení rekonstrukce odlučování TZL 
- navýšení dopravy bude zohledňovat problematiku ochrany ovzduší 
- pravidelný úklid ploch a komunikací pro snížení druhotné prašnosti 

 
Po realizaci plánovaných opatření lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení imisní situace 

na posuzovaném území vlivem provozu posuzovaných zdrojů emisí.  
 

Vlivy na změnu klimatu nenastanou. 
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D.I.2.2. Základní závěry imisního monitoringu 

 V říjnu 2011 byly zpracována závěrečná zpráva: Monitoring ovzduší v roce 
2010/2011 a vyhodnocení získaných dat pro okolí závodu FERAMO METALLUM 
INTERNATIONAL s.r.o. BRNO. Zpracovatel: Zdravotní ústav se sídlem v Brně, Gorkého 6, 
zprac. RNDr. Bohumil Pokorný, CSc. a kol., říjen 2011. Tento monitoring si objednal 
oznamovatel s ohledem na přetrvávající stížnosti z řad obyvatel okolí zejména na spad 
„obtížného popílku“, přičítaný provozu závodu FERAMO. Uvedený materiál se současně 
zabývá hodnocením vlivů sledovaných škodlivin v ovzduší na zdravotní rizika. Kopie 
materiálu je uvedena jako samostatná příloha k dokumentaci. 

V závěru zprávy z monitoringu se uvádí: 
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuální další fyzikální a biologické charakteristiky 
D.I.3.1. Vlivy v důsledku hluku 

Poznámka: 
Údaje v této  kapitole jsou převzaty z hlukové studie, která  tvoří přílohu 

dokumentace. 

Pro možnost matematické modelace hlukové zátěže byl stanoven soubor výpočtových 
bodů, které jsou zadány v chráněném venkovní prostoru nejbližších staveb pro bydlení resp. 
občanské vybavenosti postavených v okolí místa výstavby záměru a ke kterým bylo vztaženo 
konkrétní vyjádření hodnot úrovně hlukové zátěže. Přehled výpočtových bodů: 

 
Charakteristika výpočtových bodů: 

Výpočtový bod č. Ulice, číslo popisné Charakteristika objektu dle KN 
1 Kšírova, 427 Rodinný dům 
2 Kšírova, 152 Rodinný dům 
3 Kšírova, 399 Rodinný dům 
4 Kšírova, 171 Rodinný dům 
5 Kšírova, 391 Objekt k bydlení 
6 Kšírova, 379 Objekt k bydlení 
7 Kšírova, 395 Objekt k bydlení 
8 Kšírova, 141 Občanská vybavenost 
9 Kšírova, 284 Rodinný dům 
10 Kšírova, 242 Rodinný dům 
11 Kšírova, 228 Rodinný dům 
12 Kšírova, 344 Rodinný dům 
13 Kšírova, 239 Rodinný dům 
14 Kšírova, 428 Rodinný dům 
15 Kšírova, 319 Rodinný dům 
16 Kšírova, 216 Rodinný dům 
17 Kšírova, 294 Rodinný dům 
18 Kšírova, 138 Rodinný dům 
19 Kšírova, 376 Rodinný dům 
20 Hněvkovského, 176  Objekt k bydlení 
21 Hněvkovského, 175 Objekt k bydlení 
22 Hněvkovského, 161 Objekt k bydlení 
23 Černovická, 253 Objekt k bydlení 
24 Černovická, 209 Objekt k bydlení 
25 Černovická, 372 Objekt k bydlení 
26 Černovická, 23 Občanská vybavenost 
27 Hněvkovského, 36 Objekt k bydlení 

 
Hluková pásma jsou vypočtena pro výšku 3 m nad terénem, výpočet pro jednotlivé 

výpočtové body je proveden ve výškách dle charakteru zástavby. 

Ve venkovním prostoru jsou zadány a vypočteny konkrétní hodnoty hladin LAeq ve 
výpočtových bodech 2,0 m před fasádami obytných objektů.  
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V hlukové studii jsou hodnoceny tyto varianty: 
 
Varianta 0  
Výpočet šíření hluku pro situaci bez provozování navrhovaného záměru. Do výpočtu v této 
variantě je zahrnut provoz na komunikacích v posuzovaném území s intenzitou dopravy pro 
rok 2016 a 2032. Rovněž jsou zadány dva stávající stacionární zdroje hluku. Výpočty jsou 
provedeny pro denní dobu. 
 

Varianta 1  
Výpočet šíření hluku pro výhledový stav, tj. po realizaci záměru. Do výpočtu je zahrnut 
zvýšený provoz na dotčených komunikacích s intenzitou dopravy pro rok 2016 a 2032.  

Varianta 2  

Do výpočtu v této variantě jsou zadány pouze stacionární a liniové zdroje hluku spojené 
s provozem v rámci areálu záměru. Výpočty jsou provedeny pro denní dobu (pro osm 
souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin) pro rok 2032 (větší zatížení dopravou 
než v r. 2016). 
 
Výsledky hlukové studie k jednotlivým variantám: 

 
Výpočet ekv. hladiny hluku LAeq pro denní dobu – srovnání variant 0 a 1 – rok 2016 a 2032 
 

 Rok 2016 Rok 2032 
Var. 0 Var. 1 Změna Var. 0 Var. 1 Změna Výp. 

bod LAeq [dB] LAeq [dB] [dB] LAeq [dB] LAeq [dB] [dB] 
1 68,6 68,6 0 69,1 69,1 0 
2 68,9 68,9 0 69,4 69,4 0 
3 70,9 70,9 0 71,3 71,4 + 0,1 
4 70,9 71,0 + 0,1 71,4 71,5 + 0,1 
5 71,1 71,3 + 0,2 71,4 71,6 + 0,2 
6 71,7 71,9 + 0,2 72,1 72,2 + 0,1 
7 70,8 71,0 + 0,2 71,2 71,3 + 0,1 
8 70,5 70,8 + 0,3 70,9 71,1 + 0,2 
9 70,5 70,6 + 0,1 71,0 71,1 + 0,1 
10 70,9 70,9 0 71,4 71,4 0 
11 71,4 71,4 0 71,9 71,9 0 
12 71,5 71,5 0 71,9 72,0 + 0,1 
13 71,2 71,2 0 71,6 71,7 + 0,1 
14 67,0 67,1 + 0,1 67,5 67,5 0 
15 69,4 69,4 0 69,8 69,9 + 0,1 
16 71,2 71,2 0 71,6 71,7 + 0,1 
17 69,3 69,4 + 0,1 69,8 69,8 0 
18 72,3 72,3 0 72,7 72,8 + 0,1 
19 72,6 72,7 + 0,1 73,1 73,2 + 0,1 
20 72,8 72,8 0 73,3 73,3 0 
21 72,7 72,7 0 73,2 73,2 0 
22 72,0 72,0 0 72,5 72,6 + 0,1 
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23 64,3 64,4 + 0,1 64,8 64,8 0 
24 62,3 62,3 0 62,8 62,8 0 
25 63,1 63,2 + 0,1 63,6 63,6 0 
26 63,2 63,2 0 63,6 63,7 + 0,1 
27 69,8 69,8 0 70,3 70,3 0 

 
Závěry hlukové studie|: 

V  hlukové studii byla vyhodnocena hluková situace bez provozování navrhovaného 
záměru „Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné litiny a produkci inovovaných 
výrobků pro automobilový průmysl“ a vlivy hluku spojené s  provozem tohoto záměru.  
  

Předmětem hlukové studie je především výpočet hluku z dopravy na komunikacích 
dotčených provozem nákladní dopravy z a do areálu závodu. Pro výpočet byly použity 
hodnoty intenzit dopravy pro roky 2016 a 2032 bez realizace záměru a s realizací záměru. 
Rovněž byly do výpočtu zadány dva významnější stacionární zdroje hluku v areálu závodu. 
 
 Na okolních komunikacích dosahuje doprava vysokých intenzit již v současné době. 
 Hluková situace bez navrhovaného záměru v r. 2016 a 2032 (varianta 0) v denní době 
na ulicích Kšírova a Hněvkovského se pohybuje okolo 70 dB. Max. vypočtená hodnota je 
72,8 dB v r. 2016 a 73,3 dB v r. 2032. Tzn. že hygienický limit hluku i v případě uplatnění 
korekce pro starou hlukovou zátěž (70 dB v denní době) je v řadě případů překročen. 
 

Po uvedení záměru do provozu (varianta 1) dochází jak v r. 2016 tak i v r. 2032 
k minimálnímu nárůstu hluku o 0 – 0,3 dB. K minimálnímu nárůstu dochází proto, že hodnoty 
hluku jsou i za stavu bez záměru již velmi vysoké. Max. vypočtená hodnota je 72,8 dB v r. 
2016 a 73,3 dB v r. 2032.  
 
 Z hlediska vyhodnocení zdrojů hluku spojených s provozem záměru v rámci areálu 
závodu jako stacionárního zdroje (varianta 2) nedochází u nejbližší zástavby k překročení 
limitní hodnoty hluku 50 dB ve dne.  
 Nejvyšší vypočtená hladina hluku v denní době činí 19,8 dB u bodu č. 1. 
 

Hluková situace v hodnocené lokalitě po realizaci záměru se prakticky nezmění. 
 

D.I.3.2. Vlivy v důsledku vibrací a záření 

Tyto vlivy  pocházející z provozu záměru nejsou v dosahu obydlené zástavby 
předpokládány z důvodu charakteru zařízení a jeho umístění. 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Záměr nebude mít přímý vliv na povrchové ani podzemní vody. Provozní odpadní 

vody v důsledku provozu oznamovaného záměru nevznikají. Charakter odvodu splaškových 
vod se nemění. Vznikající dešťové vody budou odváděny stejným způsobem jako doposud 
napojením na stávající kanalizaci areálu přes usazovací nádrž sloužící k zachycení podílů 
písku, které mohou být dešťovými vodami smývány z povrchů areálu vystavených působení 
atmosférických vlivů. 
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D.I.5. Vlivy na půdu a v důsledku vzniku odpadů 
Záměr se netýká záboru půdních ploch zařazených jako zemědělský půdní fond nebo 

pozemky určené k plnění funkce lesa. 

V důsledku realizace záměru nebude docházet ke vzniku nových odpadů. Stávající 
struktura odpadů produkovaná provozem závodu zůstane zachována. Problematika nakládání 
odpady je upravena stávajícím integrovaným povolením. 
 

Obdobná je situace v  případě stavebních odpadů. Jedná se o standardní stav, který 
musí stavební organizace mít běžně vyřešen při každé stavební akci. 

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Záměr nepředpokládá činnosti mající za následek vlivy tohoto druhu.  

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
Fauna, ekosystémy ani významné krajinné prvky dotčeny nebudou. Z hlediska flóry 

dojde v souvislosti s přípravou staveniště k odstranění tří vzrostlých stromů převážně 
náletového původu  -  (bříza, jasan a lípa). 

D.I.8. Vlivy na krajinu 
Z hlediska vlivů na krajinu se záměr nikterak neprojeví, protože uvažované stavby 

budou uvnitř stávající zástavby areálu a budou na tuto zástavbu navazovat. 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky: 
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky nelze v souvislosti s oznamovaným 

záměrem s ohledem na jeho charakter vůbec očekávat. 
 

Rovněž pravděpodobnost archeologických nálezů je s ohledem na rozsah výkopových 
prací a charakter dosavadního využívání dotčených ploch velmi malá. Přesto, pokud by  
v průběhu stavebních prací došlo k archeologickému nálezu, bude řešení těchto situací 
probíhat v souladu s platnými předpisy ve spolupráci s příslušným archeologickým 
pracovištěm. 
 
D.II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI 
PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ 

Možné vlivy na jednotlivé sféry životního prostředí a veřejné zdraví, uvedené 
v předchozích kapitolách, je možno shrnout takto: 
 
1. Aspekty s kladným vlivem: 
- Obnova výrobních a provozních zařízení zajistí provoz na odpovídající technické úrovni 

v souladu s nejlepšími dostupnými technologiemi.. Tím se minimalizují rizika možných 
negativních vlivů na životní prostředí. 

 
2. Aspekty bez negativního vlivu: 
- vypouštění odpadních vod;  
- nakládání s odpady vznikajícími z provozu zařízení; 
- elektromagnetické, ionizující záření, vibrace; 
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- klimatické charakteristiky; 
- povrchové vody; charakter odvodnění oblasti, změny hydrologických charakteristik, 

jakost vod; 
- horninové prostředí, přírodní zdroje; 
- biota; 
- ekosystémy;  
- evropsky významné lokality a ptačí oblasti; 
- zvláště chráněná území v kategorii přírodní památka a přírodní rezervace; 
- hmotný majetek, kulturní památky; 
- vlivy na krajinný ráz. 
- zábor  ZPF a PUPFL; 
- přeshraniční vlivy;  
- havarijní stavy; 
- vznik mimořádného stavu v případě živelní pohromy. 
 
3. Aspekty s negativním vlivem minimálním, statisticky nevýznamné nebo pod  hranicií 
citlivosti použitých  hodnotících metod: 
- vlivy na ovzduší; 
- hluk; 
- z předcházejících aspektů vyplývající vlivy na obyvatelstvo. 
 
4. Aspekty s negativním vlivem překračující hranice současně platných limitů popř. 
významně přispívající k nežádoucímu zhoršení stávající situace, vyžadující realizaci 
doprovodných opatření: 
- z provedeného hodnocení nebyly zaznamenány. 
 

Záměr nebude mít takové vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, které by způsobily 
prokazatelné zhoršení životního prostředí dotčeného území v obytných zónách oproti 
současnému stavu 

Možnost přeshraničních vlivů je zcela vyloučena. 

Záměr lze připravit k realizaci tak, aby byly dány předpoklady k zajištění požadavku 
vyloučení takových vlivů na veřejné zdraví (obyvatelstvo) a životní prostředí, které by měly 
za následek zhoršení nynějšího stavu životního prostředí dotčeného území nad přípustné 
limity. To se týká i parametrů, kde  již v současnosti dochází k výrazné zátěži dotčeného 
území. 

 
D.III. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH 
HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH  

Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií 
nebo nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s 
obdobnými běžně provozovanými záměry. 
 

Rizika havárií je možno spatřovat především v oblastech požárního nebezpečí. 
 
 Problematika požárního rizika je řešena v souvislosti  s projekční přípravou stavby. 
Vlastnímu provedení stavby s ohledem na předpisy v požární ochraně a vybavení stavby 
zařízením pro prevenci a zdolávání požáru je věnována značná pozornost. 
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 Vznik zvýšeného rizika havárií s dosahem mimo areál se nepředpokládá. Protože  
oznamovaný záměr nepředpokládá instalaci nových kapacit na umisťování  nebezpečných 
látek  ve smyslu  zákona 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, nepředpokládá se ani 
nutnost aplikace tohoto zákona. 
 
 Z provedené dopravní studie vyplývá, že nárůst zatížení dotčených dopravních tahů  
nenastane v takovém rozsahu, který by mohl být zdrojem narušení tamních dopravních 
poměrů a tudíž i  zdrojem zvýšeného nebezpečí dopravních havárií. 
 
 

D.IV.  CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ   K  PREVENCI,  VYLOUČENÍ,  SNÍŽENÍ,  
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI  NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Tato opatření vyplývají z charakteristiky oznamovaného záměru a zahrnují zejména: 
 
1. Příprava stavby: 

o V rámci projektové přípravy stavby bude konkretizován způsob nakládání  s odpady 
vznikajícími při výstavbě. Zvláštní pozornost bude věnována případnému výskytu 
odpadů kat. N. 

o Budou respektována všechna opatření z projektové dokumentace týkající se 
požadavků havarijní bezpečnosti objektu (požární zpráva). 

o Konstrukční  provedení výstupů vzduchotechniky mimo objekty bude respektovat 
požadavky na dodržení příslušných hygienických limitů hluku ve venkovních  
chráněných prostorách.  

 
2. Realizace výstavby bude probíhat tak, aby byly co nejméně narušeny požadavky ochrany 

životního prostředí. To se týká zejména: 
o Budou učiněna opatření k omezení prašnosti. Prašnost při výstavbě eliminovat 

odpovídajícími technickými opatřeními – například skrápěním ploch, čištění kol 
dopravních prostředků, využití zakrytování vozidel atd. 

o Veškerý odpad vzniklý při přípravě staveniště a při výstavbě bude shromažďován 
odděleně podle jeho druhu. 

o V případě vzniku odpadu kat. N bude zabezpečeno jeho shromažďování v souladu 
s požadavky vyhl. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (viz zejména 
požadavky na shromažďovací prostředky, jejich označování, zabezpečení odpadu). 

o Stavební organizace, které budou realizovat stavební činnosti, popř. jejich části, zajistí 
požadavky nakládání s odpady, které při jejich činnosti vzniknou, v souladu se 
zákonem o odpadech a  jeho prováděcími předpisy. Zejména  bude zajištěno předávání 
odpadů pouze osobám disponujícím příslušným oprávněním. Při výběru odběratelů 
odpadů budou upřednostňováni ti odběratelé, kteří mohou deklarovat další nakládání 
s odpadem v souladu s platným Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského 
kraje. Všechny odpadové stavební materiály, které mohou být recyklovány, budou 
přednostně využity tímto způsobem. 

o Při předávání odpadů budou dále upřednostňováni ti odběratelé, kteří mohou 
deklarovat  materiálové využití u těch odpadů, kde je to možné a vhodné, popřípadě 
energetické využití. Zneškodnění odpadu formou skládkování bude voleno až po 
vyčerpání jiných možností. 
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o Všechny nepoužitelné materiály, na které se vztahuje ustanovení zákona o odpadech o 
zpětném odběru výrobků, budou využity tímto způsobem. 

o Bude minimalizováno nakládání se závadnými látkami nebezpečnými nebo zvlášť 
nebezpečnými vodám (vyloučení oprav vozidel, doplňování PHM do vozidel v místě 
stavby apod.). 

o Stavebník oznámí případné archeologické nálezy  Archeologickému ústavu AV ČR, 
Královopolská 147, 612 00 Brno. 

o Pro kácení vzrostlých stromů si stavebník vyžádá povolení příslušné městské části a 
bude postupovat v souladu s tímto povolením. 

 
3. Vlastní provoz: 

o Všechny změny, které vyplynou z realizace oznamovaného  záměru a týkají se 
problematiky zahrnuté  v integrovaném povolení, budou řešeny formou žádosti o 
změnu integrovaného povolení. 

o V rámci zkušebního provozu budou ověřeny předpoklady, za kterých byl záměr 
připravován – měření emisí, popř. vyhodnocení hlukové zátěže. 

o Budou novelizovány všechny příslušné interní provozní předpisy, kterých se bude 
týkat  provoz zařízení instalovaných v rámci oznamovaného záměru  

o Budou dodržovány všechny požadavky vyplývající z projektu a dalších řízení 
v průběhu přípravy a realizace stavby (vč. kolaudačního řízení) a z případné změny 
integrovaného povolení. 

 
4. Další činnost  provozovatele: 

o Provozovatel bude ve zvýšené míře zajišťovat informovanost místní části a 
obyvatelstva ve věcech, které souvisejí s tímto záměrem a dalším rozvojem provozu. 

 
 

D.V.  CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A 
VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ 

Charakter možného ovlivnění životního prostředí byl stanoven na základě 
shromážděných datových podkladů metodami matematické modelace (odborné studie),  
expertního odhadu, analogie a srovnáním s platnými předpisy.  

Informace založené na statistických metodách  byly využity ve studii vlivů na veřejné 
zdraví. 

Výchozí tezí použitou při prováděném hodnocení možných vlivů oznamované akce na 
životní prostředí je jednak charakter záměru a dále konkrétní situace v místě, kde se dotčený 
areál nachází. Dále byly použity metody analogie – znalosti z aplikace oznamovaných 
postupů na jiných místech. 

Pro získání údajů potřebných pro vypracování této dokumentace byly použity 
dostupné podklady, uvedené v přehledu v závěru této kapitoly. V některých případech byl 
použity citace z těchto materiálů. Jedná se zejména o podklady o technickém provedení 
oznamované akce (projektová dokumentace a další informace oznamovatele) a statistické 
podklady o dotčené lokalitě. Úroveň a věrohodnost těchto podkladů, za kterou odpovídají 
jejich původci, přímo podmiňuje závěry uváděné v předkládané dokumentaci. 
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Použité podklady a literatura: 

Pro zpracování oznámení sloužily zejména tyto podklady: 
 
1. Projektové podklady 
2. Informace zástupce oznamovatele, doplněné informacemi z 3-4/2012 
3. Vyhodnocení vlivu stacionárních zdrojů emisí na kvalitu ovzduší - rozptylová studie: 

Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné litiny a produkci inovovaných výrobků 
pro automobilový průmysl. Feramo Metallum International s.r.o. Brno. Zpracoval:  ing. 
Bohuslav Popp, osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií a odborných 
posudků vydáno rozhodnutím MŽP č.j. 2700/740/02 ze dne 13.8. 2002, prodloužení 
autorizace rozhodnutí MŽP č.j. 3484/740/03, č.j.  878/820/07/DK , změna autorizace 
rozhodnutí MŽP č.j. 438/820/08/DK, prodloužení autorizace č.j. 3103/780/10/KS do 31.7. 
2015. Duben 2012 

4. Hluková studie: Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné litiny a produkci 
inovovaných výrobků pro automobilový průmysl. Vypracovala: RNDr. Zuzana 
Kadlecová, duben 2012. 

5. Dopravní studie: VÝROBNÍ TECHNOLOGIE PRO TAVENÍ A ODLÉVÁNÍ TVÁRNÉ 
LITINY A PRODUKCI INOVOVANÝCH VÝROBKŮ PRO AUTOMOBILOVÝ 
PRŮMYSL Zodpovědný řešitel: Ing. Michal Radimský, Ph.D., březen 2012. 

6. Monitoring ovzduší v roce 2010/2011 a vyhodnocení získaných dat pro okolí závodu 
FERAMO METALLUM INTERNATIONAL s.r.o. BRNO. Zpracovatel: Zdravotní ústav 
se sídlem v Brně, Gorkého 6, zprac. RNDr. Bohumil Pokorný, CSc. a kol., říjen 2011. 

7. Databáze  Geoportal Cenia. 
8. www.justice.cz 
9. www.czso.cz 
10. www.mapy.cz 
11. http://www.brno-jih.cz 
 
D.VI.  CHARAKTERISTIKA  NEDOSTATKŮ  VE  ZNALOSTECH  A  
NEURČITOSTÍ,  KTERÉ  SE  VYSKYTLY  PŘI  ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

Rozsah znalostí a podkladů, které sloužily k vypracování tohoto oznámení byl dán 
stupněm a rozsahem projektové dokumentace, která byla v době zpracování oznámení 
k dispozici a dále mírou podrobností informací, které měl zpracovatel k dispozici o charakteru 
připravovaných změn v zájmovém území. Dále byl pro účely dokumentace a jejích odborných 
studií dodán ze strany předkladatele záměru dodán materiál upřesňující charakteristiku 
emisních zdrojů a zajištění dopravních toků sloužících k obsluze areálu. 
 
 Rozsah údajů uvedených v těchto podkladech byl dostatečný k tomu, aby mohly být 
vysloveny závěry v příslušném stupni konkrétnosti tak, jak je to uvedeno v textu tohoto 
oznámení. Případné nejasnosti jsou  řešitelné v dalších fázích přípravy a realizace stavby a 
nemají zásadní vliv na změnu závěrů uvedených v tomto oznámení. 
 
 Jako pomocný zdroj údajů byly využity některé dokumenty týkající se realizace jiných 
staveb v lokalitě a staveb obdobného charakteru na jiných místech. 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  

(pokud byly předloženy) 
 

Vzhledem k požadavkům investora, který je vázán na daný prostor a uvedený účel, 
nebylo variantní řešení uplatněno. 

Lokalizační varianty nejsou aktuální z uvedených objektivních důvodů. Požadavky na 
vymístění areálu nejsou s ohledem na reálné poměry dané uspořádáním správy tohoto státu 
nereálné. 

Technologické varianty nebyly v této dokumentaci řešeny z následujících důvodů: 

Technologické řešení bylo voleno na základě potřeb definovaných určením záměru, za 
použití obecně používaných a prověřených technologií na současně dosažitelné úrovni 
technického rozvoje, v souladu s platnými nejlepšími dostupnými technologiemi podle 
příslušných referenčních dokumentů v rámci Evropské unie. Tyto požadavky jsou rovněž 
zakotveny v platném integrovaném povolení, na základě kterého je provoz závodu povolen.  

Uvedené aspekty pak byla hodnoceny v rámci interního rozhodovacího procesu při 
přípravě záměru a volbě jednotlivých realizačních možností. Výsledkem byl ucelený záměr, 
prezentovaný v této dokumentaci. Z uvedených důvodů nebylo dokumentací dále 
rozpracováno variantní řešení záměru, protože ve vazbě na proces projekční přípravy záměru 
by bylo bezúčelné. 
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F. ZÁVĚR 

 
Záměr „Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné litiny a produkci 

inovovaných výrobků pro automobilový průmysl“ oznamovatele FERAMO METALLUM 
INTERNATIONAL, s.r.o., vychází z podnikatelské strategie  oznamovatele, která odpovídá 
jeho současným požadavkům na využití a další rozvoj výrobní základny, kterou představuje 
jeho závod v Brně. Realizace záměru  zajistí nejen prostor pro další pokračování zavedené 
průmyslové výroby (a tím mj. i zajištění v současné době stále důležitějšího faktoru vytváření 
a udržení pracovních míst), ale jejím účelem je i zlepšení a modernizace stávajících výrobních 
prostředků v rámci aktuálních trendů vývoje této průmyslové oblasti – slévárenství. 

 
Oznamovatel – provozovatel závodu si je vědom  aspektů, které vyplývají z umístění 

závodu v rámci sídelní aglomerace města Brna v konkrétní dané lokalitě. Tento stav je 
výsledkem přirozeného vývoje města a z hlediska provozovatele se jedná o objektivní faktor, 
jehož ovlivňování leží mimo jeho možnosti. Přestože  závod  při své činnosti dodržuje limity 
emisí škodlivin, stanovené obecně závaznými právními předpisy tohoto státu pro danou 
průmyslovou činnost, má  v integrovaném povolení, vydaném krajským úřadem 
Jihomoravského kraje, stanoveny po vzájemné dohodě v řadě případů limity mnohem 
přísnější. Konkrétně se jedná o emisní limity na emise prachu  v technologických uzlech 
doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem vč. pískového hospodářství ve výši 20 
mg/m3, oproti obecně platným 100 mg/m3. Rovněž tak jsou integrovaným povolením uložena 
další opatření v organizaci práce, směřující k omezení vývinu druhotných emisí prachu. 
Z výsledků měření reálného provozu pak vyplývá, že skutečně dosahované hodnoty jsou 
zejména na nově instalovaných zařízeních ještě řádově nižší. Z uvedených důvodů kromě 
záměru prezentovaného touto dokumentací přistupuje organizace k realizaci dalších opatření, 
jako je například výměna filtrů sloužících k odlučování prachu za účinnější, dílčí úpravy 
přípravny formovací směsi, ke kterým není zapotřebí aplikace zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí.  

 
Spolu s předkládaným záměrem, jehož hlavní podstatou je realizace  nového způsobu 

přípravy taveniny, představují uvedené činnosti naplňování požadavku na uplatnění  tzv. 
nejlepších dostupných technologií (BAT), které jsou specifikovány v příslušných oborových 
dokumentech (BREF) platných v celé Evropské unii.  

 
Uvedený přístup umožňuje provedení intenzifikace výroby, nebo spíše vytvoření 

technického prostoru pro možnost zvýšení výroby podle aktuálních požadavků trhu s tím, že 
nedojde ke zvýšení parametrů emisí škodlivých látek a jiných faktorů (např. hluk) nad 
povolené hodnoty a dokonce ani výrazně nad hodnoty dosahované v současné době za 
předpokladu srovnatelné velikosti výroby. 

 
Předkládaná dokumentace  vychází z řady odborných studií, které vyhodnocují 

příslušné dotčené sféry vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví. Z 
výsledků těchto odborných studií vyplývá závěr, že předpokládaná intenzifikace výroby 
v parametrech stoprocentního výkonu instalované kapacity se neprojeví na zhoršení 
současného stavu životního prostředí dotčené lokality nejen  nad úroveň platných limitů, ale 
ani v úrovni statisticky významných hodnot. Protože kromě předkládaného záměru přijímá 
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organizace další opatření, jak je výše uvedeno, bylo nutno hodnocení vztáhnout na 
předpokládaný stav zahrnující komplexní působení všech prováděných změn. 

 
Vzhledem k opakujícím se připomínkám na viditelné znečišťování  ovzduší 

specifickým druhem znečištění (spad hrubých prachových podílů označovaných jako „kovový 
mastný prach“) přičítané provozu závodu oznamovatele, vyvinul provozovatel úsilí ke zjištění  
skutečného příspěvku provozu tohoto závodu ke kritizovanému stavu. Z imisního 
monitoringu a rozboru spadu a vyhodnocení zjištěných výsledků, provedeného nezávislou 
odbornou institucí, vyplynul závěr, že sice nelze tvrdit, že provoz závodu  s sebou nenese 
rovněž negativní vlivy, v daném případě však nelze prokázat, že kritizované znečištění 
pochází z provozu závodu FERAMO. 

 
Na základě všech dostupných informací k záměru a k jeho možnému působení na 

životní prostředí a veřejné zdraví shromážděných v této dokumentaci lze vyslovit závěr, 
že předkládaný záměr nezhorší stávající stav  v dotčené oblasti a je možné jej realizovat. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Záměr:  
Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné litiny a produkci inovovaných výrobků 
pro automobilový průmysl 
 
Oznamovatel a místo:  
FERAMO METALLUM INTERNATIONAL s. r. o., Vodařská 15, 617 00 Brno 

 
Areál slévárny se nachází v průmyslové časti Brna - Horní Heršpice u ulice  Vodařské 

a Kšírové. Orientace závodu je jihovýchod - severozápad. Vjezd do areálu je ze 
severovýchodní   strany z ulice Vodařské. Vjezd je využíván pouze jeden. Za Vodařskou ulicí 
směrem od areálu je řeka Svratka. Z jihovýchodní  strany je volný pozemek města – orná 
půda a ulice Kšírova, z jihozápadní  strany je  železniční trať Přerov – Brno a ze 
severozápadní  strany je další průmyslový areál. 
 
Charakter záměru:  

Změna dokončené stavby, instalace nového  zařízení. 
 
V současné době produkuje slévárna odlitky z šedé litiny pro široké spektrum odvětví. 

Záměr se realizuje z důvodu zavedení tvárné litiny, kdy výrobkovým portfoliem budou 
komponenty pro automobilový průmysl. Současný sortiment odlitků z šedé litiny bude 
zachován. Z hlediska funkčních celků se bude jednat o  

 
1. Přístavbu a rekonstrukce stávající slévárny šedé litiny (PS Formovna) – Předmětem 

rekonstrukce slévárny ve formovně je instalace nové automatické formovací linky AFL 
Disamatic 2013 B. K dispozici zůstává stávající automatická formovací linka (AFL) F1 
Savelli, stávající automatická formovací linka AFL Disamatic 2013 Mk4 a stávající AFL 
Disamatic 2032. 

2. Vestavbu pro přípravnu formovací směsi v surovinové hale (PS Přípravna) – 
Formovací směs bude připravována ve dvou nezávislých úpravnách, stávající pro AFL F1 
Savelli a nová pro 3 AFL Disamatic. Nová přípravna bude instalovaná v surovinové hale a 
nahradí stávající přípravnu formovací směsi, zásobující nyní AFL Disamatic 2013 a AFL 
Disamatic 2032. 

3. Rekonstrukce vnitřních prostor tavírny a surovinové haly a instalace elektrotavírny 
(PS Tavírna) – Předmětem rekonstrukce v části tavírny bude instalace elektrických 
středofrekvenčních indukčních pecí se třemi kelímky včetně energetického zázemí, 
systému zavážení vsázky do pecních kelímků a vně haly zařízení k odprašování spalin. 
Současně bude provedeno zhotovení železobetonových zásobníků vsázkového materiálu 
v surovinové hale. 

4. Rekonstrukce částí vnitřních prostor a přesun provozu jaderny (PS Jaderna) – 
Předmětem rekonstrukce jaderny je úprava nevyužívaných prostor a instalace nového 
výrobního zařízení pro výrobu jader metodou Cold-box 

5.  
Z hlediska stavebních úprav se v objektu slévárny: 

1. U provozního souboru Formovna jedná o rozšíření objektu, o výstavbu suterénu pro svoz 
vratného písku, základů, základových patek, o úpravy podlah a o instalaci podpůrných 
ocelových konstrukcí. 
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2. U provozního souboru Přípravny se jedná o výstavbu základů, základových patek, o 
úpravy podlaha, o instalaci podpůrných ocelových konstrukcí a o opláštění předmětné 
části objektu. 

3. U provozního souboru Tavírna jedná o výstavbu železobetonového základu, základových 
patek, o úpravy podlah a o opláštění předmětné části objektu. 

4. U provozního souboru Jaderna jedná o úpravy podlah, o instalaci podpůrných ocelových 
konstrukcí a o opláštění předmětné části objektu. 

 
V rámci předkládaného záměru budou dále provedeny úpravy potřebných 

inženýrských sítí v rámci areálu závodu nutné pro provoz rekonstruovaných a dostavěných 
prostor. 
 

Součástí záměru je v rámci uvedeného předmětu rekonstrukce je rovněž instalace 
moderních odlučovacích zařízení na odstraňování tuhých látek (prachu) z používané 
vzdušiny. Rekonstrukce výrobních prostor provozního souboru Tavírna dále vytvoří 
předpoklad k náhradě stávajících tavicích zařízení (kupolové pece) novým zařízením 
pracujícím na principu elektrické indukce, což umožní výrazným způsobem snížit emise z 
provozu tavení kovu. 
 

Předpokládaný termín zahájení:   09/2012 
Předpokládaný termín dokončení:  03/2013 

 
Možné vlivy uvažovaného záměru na okolí lze charakterizovat takto: 
 
Vlivy na obyvatelstvo: 

Přímé vlivy je nutno sledovat především v oblasti zatížení emisemi škodlivin do 
ovzduší. Dalším významným potenciálním vlivem na zdraví obyvatel jsou vlivy hluku.  

 
Na základě vyhodnocení výstupů rozptylové a akustické studie provedené studií 

zdravotních rizik lze konstatovat, že změny imisního a hlukového zatížení v posuzované 
lokalitě jsou akceptovatelné pro posuzovaný záměr: Výrobní technologie pro tavení a 
odlévání tvárné litiny a produkci inovovaných výrobků pro automobilový průmysl. Je třeba 
dodržet doporučení z odborné rozptylové studie týkající se snižování sekundární emise 
suspendovaných částic. 

Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit 
závěr, že v souvislosti s realizací předkládaného záměru „Výrobní technologie pro tavení 
a odlévání tvárné litiny a produkci inovovaných výrobků pro automobilový průmysl“ 
nebude tato aktivita představovat významně zvýšené riziko pro lidské zdraví pro 
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.  

 
Vlivy na ovzduší a klima: 
 Dle provedených výpočtů (rozptylová studie) lze k příspěvku nových zdrojů znečištění 
ovzduší ke stávající imisní situaci konstatovat následující: 

 
Zdroj je umístěn v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší – z hlediska znečišťující látky 

PM10. Jedná se o poměrně významný zdroj znečišťování ovzduší v posuzované lokalitě. 
 Dominantní znečišťující látkou jsou tuhé znečišťující látky (resp. PM10). I přes 
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navýšení výroby lze předpokládat, že nedojde k významnému navýšení emisí a následně imisí 
provozem společnosti. Toto platí za předpokladu: 
 

- zrušení části zastaralé technologie  např. kuplové pece a suška písku a její nahrazení  
elektrickými indukčními pecemi a pískovým hospodářstvím se skladováním v silech 

- dokončení rekonstrukce odlučování TZL 
- navýšení dopravy bude zohledňovat problematiku ochrany ovzduší 
- pravidelný úklid ploch a komunikací pro snížení druhotné prašnosti 

 
Po realizaci plánovaných opatření lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení imisní situace 

na posuzovaném území vlivem provozu posuzovaných zdrojů emisí.  
 

Vlivy na změnu klimatu nenastanou. 

 
Vlivy v důsledku hluku, vibrací, záření: 

V  hlukové studii byla vyhodnocena hluková situace bez provozování navrhovaného 
záměru „Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné litiny a produkci inovovaných 
výrobků pro automobilový průmysl“ a vlivy hluku spojené s  provozem tohoto záměru. 
Předmětem hlukové studie byl především výpočet hluku z dopravy na komunikacích 
dotčených provozem nákladní dopravy z a do areálu závodu. Pro výpočet byly použity 
hodnoty intenzit dopravy pro roky 2016 a 2032 bez realizace záměru a s realizací záměru. 
Rovněž byly do výpočtu zadány dva významnější stacionární zdroje hluku v areálu závodu. 
 
 Na okolních komunikacích dosahuje doprava vysokých intenzit již v současné době. 
 Hluková situace bez navrhovaného záměru v r. 2016 a 2032 (varianta 0) v denní době 
na ulicích Kšírova a Hněvkovského se pohybuje okolo 70 dB. Max. vypočtená hodnota je 
72,8 dB v r. 2016 a 73,3 dB v r. 2032. Tzn. že hygienický limit hluku i v případě uplatnění 
korekce pro starou hlukovou zátěž (70 dB v denní době) je v řadě případů překročen. 
 

Po uvedení záměru do provozu (varianta 1) dochází jak v r. 2016 tak i v r. 2032 
k minimálnímu nárůstu hluku o 0 – 0,3 dB. K minimálnímu nárůstu dochází proto, že hodnoty 
hluku jsou i za stavu bez záměru již velmi vysoké. Max. vypočtená hodnota je 72,8 dB v r. 
2016 a 73,3 dB v r. 2032.  
 
 Z hlediska vyhodnocení zdrojů hluku spojených s provozem záměru v rámci areálu 
závodu jako stacionárního zdroje (varianta 2) nedochází u nejbližší zástavby k překročení 
limitní hodnoty hluku 50 dB ve dne.  
 Nejvyšší vypočtená hladina hluku v denní době činí 19,8 dB u bodu č. 1 (Kšírova č.p. 
427, obytný dům). 
 

Hluková situace v hodnocené lokalitě po realizaci záměru se prakticky nezmění. 
 
 Projevy vibrací a záření v dosahu mimo areál závodu  nepřipadají v úvahu. 
 
Vlivy na povrchové a podzemní vody: 
 Oznamovaný záměr nebude mít přímý vliv na povrchové ani podzemní vody. 
Provozní odpadní vody v důsledku provozu oznamovaného záměru nevznikají. Charakter 
odvodu splaškových vod se nemění. Vznikající dešťové vody budou odváděny stejným 
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způsobem jako doposud napojením na stávající kanalizaci areálu přes usazovací nádrž 
sloužící k zachycení podílů písku, které mohou být dešťovými vodami smývány z povrchů 
areálu vystavených působení atmosférických vlivů.  
 
Vlivy v důsledku vzniku odpadů: 
 V důsledku realizace záměru nebude docházet ke vzniku nových odpadů,. Stávající 
struktura odpadů produkovaná provozem závodu zůstane zachována. Problematika nakládání 
odpady je upravena stávajícím integrovaným povolením. 
 

Obdobná je situace v  případě stavebních odpadů. Jedná se o standardní stav, který 
musí stavební organizace mít běžně vyřešen při každé stavební akci. 
 
Vlivy na půdu: 
 K záboru zemědělské půdy, pozemků určených k plnění funkce lesa ani ke skrývce 
ornice nedojde.  
 
Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje: 
 Tyto vlivy v souvislosti s realizací oznamovaného záměru nenastanou. 
 
Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a krajinu: 
 Fauna, ekosystémy ani významné krajinné prvky dotčeny nebudou. Z hlediska flóry 
dojde v souvislosti s přípravou staveniště k odstranění tří vzrostlých stromů převážně 
náletového původu  -  (bříza, jasan a lípa). 
 
 Z hlediska vlivů na krajinu se záměr nikterak neprojeví, protože uvažované stavby 
budou uvnitř stávající zástavby areálu a budou na tuto zástavbu navazovat. 
 
Vlivy na hmotný majetek, archeologické a kulturní památky: 
 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky nelze v odvislosti s oznamovaným 
záměrem s ohledem na jeho charakter vůbec očekávat. 
 

Rovněž pravděpodobnost archeologických nálezů je s ohledem na rozsah výkopových 
prací a charakter dosavadního využívání dotčených ploch velmi malá. Přesto, pokud by  
v průběhu stavebních prací došlo k archeologickému nálezu, bude řešení těchto situací 
probíhat v souladu s platnými předpisy ve spolupráci s příslušným archeologickým 
pracovištěm. 
 
Vlivy ze změny dosavadního způsobu využití území: 

Záměr je lokalizován do průmyslového areálu stabilizovaného v rámci platného 
Územního plánu města Brna, kde je území areálu slévárny určeno jako plocha pro průmysl 
(PP).  Podle vyjádření v příloze č. 7. záměr je možno v daném prostoru umístit za splnění 
stanovených podmínek, což je příslušné do dalších fází  řízení podle stavebního zákona.  
 
 
Vlivy v důsledku havárií: 

Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií 
nebo nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s 
obdobnými běžně provozovanými záměry. 
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Rizika havárií je možno spatřovat především v oblastech požárního nebezpečí. 
Problematika požárního rizika je řešena v souvislosti  s projekční přípravou stavby. Vlastnímu 
provedení stavby s ohledem na předpisy v požární ochraně a vybavení stavby zařízením pro 
prevenci a zdolávání požáru je věnována značná pozornost. 
 
 Vznik zvýšeného rizika havárií s dosahem mimo areál se nepředpokládá. Protože  
oznamovaný záměr nepředpokládá instalaci nových kapacit na umisťování  nebezpečných 
látek  ve smyslu  zákona 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, nepředpokládá se ani 
nutnost aplikace tohoto zákona. 
 
Souhrnná charakteristika: 

Možné vlivy na jednotlivé sféry životního prostředí a veřejné zdraví, uvedené 
v dokumentaci, je možno shrnout takto: 
 
1. Aspekty s kladným vlivem: 
- Obnova výrobních a provozních zařízení zajistí provoz na odpovídající technické úrovni 

v souladu s nejlepšími dostupnými technologiemi.. Tím se minimalizují rizika možných 
negativních vlivů na životní prostředí. 

 
2. Aspekty bez negativního vlivu: 
- vypouštění odpadních vod;  
- nakládání s odpady vznikajícími z provozu zařízení; 
- elektromagnetické, ionizující záření, vibrace; 
- klimatické charakteristiky; 
- povrchové vody; charakter odvodnění oblasti, změny hydrologických charakteristik, 

jakost vod; 
- horninové prostředí, přírodní zdroje; 
- biota; 
- ekosystémy;  
- evropsky významné lokality a ptačí oblasti; 
- zvláště chráněná území v kategorii přírodní památka a přírodní rezervace; 
- hmotný majetek, kulturní památky; 
- vlivy na krajinný ráz. 
- zábor  ZPF a PUPFL; 
- přeshraniční vlivy;  
- havarijní stavy; 
- vznik mimořádného stavu v případě živelní pohromy. 
 
3. Aspekty s negativním vlivem minimálním, statisticky nevýznamné nebo pod  hranicií 
citlivosti použitých  hodnotících metod: 
- vlivy na ovzduší; 
- hluk; 
- z předcházejících aspektů vyplývající vlivy na obyvatelstvo. 
 
4. Aspekty s negativním vlivem překračující hranice současně platných limitů popř. 
významně přispívající k nežádoucímu zhoršení stávající situace, vyžadující realizaci 
doprovodných opatření: 
- z provedeného hodnocení nebyly zaznamenány. 
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Záměr nebude mít takové vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, které by způsobily 
prokazatelné zhoršení životního prostředí dotčeného území v obytných zónách oproti 
současnému stavu 

Možnost přeshraničních vlivů je zcela vyloučena. 

Záměr lze připravit k realizaci tak, aby byly dány předpoklady k zajištění požadavku 
vyloučení takových vlivů na veřejné zdraví (obyvatelstvo) a životní prostředí, které by měly 
za následek zhoršení nynějšího stavu životního prostředí dotčeného území nad přípustné 
limity. To se týká i parametrů, kde  již v současnosti dochází k výrazné zátěži dotčeného 
území. 
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Příloha č. 1. Situace širších vztahů a ortofotomapa 
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1. GRAFICKÁ ČÁST

Varianta 1A
Znečišťující látka PM10

Denní průměrné imisní koncentrace v mikrogramech/m3
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Varianta 1A
Znečišťující látka PM10

Roční průměrné imisní koncentrace v mikrogramech/m3
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Varianta 1B
Znečišťující látka PM10

Denní průměrné imisní koncentrace v mikrogramech/m3
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Varianta 1B
Znečišťující látka PM10

Roční průměrné imisní koncentrace v mikrogramech/m3
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Varianta 1B
Znečišťující látka PM10

Intervaly ve dnech za rok



6

Varianta 1C
Znečišťující látka PM10

Denní průměrné imisní koncentrace v mikrogramech/m3
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Varianta 1C
Znečišťující látka PM10

Roční průměrné imisní koncentrace v mikrogramech/m3
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Varianta 2A
Znečišťující látka PM10

Denní průměrné imisní koncentrace v mikrogramech/m3
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Varianta 2A
Znečišťující látka PM10

Roční průměrné imisní koncentrace v mikrogramech/m3
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Varianta 2B
Znečišťující látka PM10

Denní průměrné imisní koncentrace v mikrogramech/m3
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Varianta 2B
Znečišťující látka PM10

Roční průměrné imisní koncentrace v mikrogramech/m3
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Varianta 2B
Znečišťující látka PM10

Intervaly ve dnech za rok
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Varianta 3A
Znečišťující látka benzen
Roční průměrné imisní koncentrace v mikrogramech/m3
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Varianta 3A
Znečišťující látka benzo(a)pyren
Roční průměrné imisní koncentrace v nanogramech/m3
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Varianta 3A
Znečišťující látka CO
osmihodinové průměrné imisní koncentrace v mikrogramech/m3
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Varianta 3A
Znečišťující látka NO2

Maximální hodinové průměrné imisní koncentrace v mikrogramech/m3
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Varianta 3A
Znečišťující látka NO2

Roční průměrné imisní koncentrace v mikrogramech/m3
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Varianta 3A
Znečišťující látka PM10

Denní průměrné imisní koncentrace v mikrogramech/m3
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Varianta 3A
Znečišťující látka PM10

Roční průměrné imisní koncentrace v mikrogramech/m3
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Varianta 3B
Znečišťující látka benzen
Roční průměrné imisní koncentrace v mikrogramech/m3



21

Varianta 3B
Znečišťující látka benzo(a)pyren
Roční průměrné imisní koncentrace v nanogramech/m3



22

Varianta 3B
Znečišťující látka CO
osmihodinové průměrné imisní koncentrace v mikrogramech/m3
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Varianta 3B
Znečišťující látka NO2

Maximální hodinové průměrné imisní koncentrace v mikrogramech/m3
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Varianta 3B
Znečišťující látka NO2

Roční průměrné imisní koncentrace v mikrogramech/m3
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Varianta 3B
Znečišťující látka PM10

Denní průměrné imisní koncentrace v mikrogramech/m3
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Varianta 3B
Znečišťující látka PM10

Roční průměrné imisní koncentrace v mikrogramech/m3
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1. ÚVOD 

 
 
Předmětem rozptylové studie je zjištění vlivu zdrojů znečišťování ovzduší vyvolaných provozem 

slévárny FERAMO před a po realizaci záměru..  
 

Záměr:                Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné 

litiny a produkci inovovaných výrobků pro 

automobilový průmysl 

Název provozovatele :   Feramo Metallum International s.r.o.   
Identifikační číslo – IČO :                         46962913   
Obec :     Brno  
Část obce; městská část:   Brno-jih  
Číslo popisné :    108 
Číslo orientační :    15 
Ulice :     Vodařská  
PSČ  :     61700 
Identifikační číslo provozovny (IČP) :  612060401   

 
 

2. PODKLADY 

2.1 Vstupní podklady  

• Souhrnná provozní evidence pro rok 2011  
• Doplňující údaje zadavatele vztahující se k řešené problematice 
• Dopravní studie 

 
 
2.2 Mapový list 

• Mapa v měřítku 1:10 000 zahrnující zájmovou oblast (zdroj www.env.cz)  
 
 
2.3 Meteosituace: 

• osmisměrná větrná růžice zpracovaná pro posuzovanou lokalitu (Brno) 
 
 

2.4 Legislativa 

• ZÁKON 86/2002 Sb. ze dne 14. února 2002, o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění  zákona č.521/2002 Sb., zákona č.92/2004 Sb., 
zákona č.186/2004 Sb., zákona č.695/2004 Sb., zákona č.180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb., 
zákona č. 444/2005 Sb., 186/2006 Sb., 212/2006 Sb., 222/2006 Sb.,  230/2006 Sb. a 180/2007. 

• NAŘÍZENÍ VLÁDY 597/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 o sledování a vyhodnocování kvality 
ovzduší  
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2.5 Literatura 

• Metodika SYMOS 1997. uveřejněna ve věstníku MŽP ČR ze dne 15.dubna 1998, částka 3, 
strana 22 – 77. Metodika byla upřesněna dodatkem, který vyšel ve věstníku MŽP v dubnu 
2003, částka 4, strana 1-6.  

 

3. VARIANTY VÝPOČTU : 

Porovnání bylo provedeno pro znečišťující látku TZL pro technologické zdroje v 5 variantách: 
 

� Varianta 1A: Současný stav  – provoz 2011 přepočten na maximální provozní 
hodiny  (celkem 7,066 t TZL za rok) 

� Varianta 1B: Současný stav  – provoz na limity a na maximální provozní hodiny  
(celkem 42,421 t TZL za rok) 

� Varianta 1C: Současný stav  -  reálný provoz 2011 (celkem 3,377 t TZL za rok, 
uveden pro informaci) 

 
� Varianta 2A: Nový stav – provoz na předpokládané hodnoty emisního zatížení a na 

maximální provozní hodiny  (celkem 6,971 t TZL za rok) 
� Varianta 2B: Nový stav – provoz na emisní limity a maximální provozní hodiny  

(celkem 29,322 t TZL za rok) 
 
 
 
Výpočty byly dále provedeny pro znečišťující látky TZL, CO, NO2 a Benzen a Benzo (a) pyren pro 

technologické zdroje, spalovací zdroje a dopravu ve  2 variantách: 
 

� Varianta 3A: Současný stav  – provoz 2011 přepočten na maximální provozní 
hodiny 

� Varianta 3B: Nový stav – provoz na předpokládané hodnoty emisního zatížení a na 
maximální provozní hodiny  

 
Výpočty provedeny  pro znečišťující látku TZL  jako PM10, NOx jako NO2, CO, benzen a 

benzo(a)pyren  
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4. VSTUPNÍ DATA VÝPOČTU  IMISNÍCH KONCENTRACÍ 

4.1 Základní údaje 

4.1.1 Umístění areálu 

Areál slévárny se nachází v průmyslové časti Brna - Horní Heršpice u ulice Vodařské a Kšírové. 
Orientace závodu je jihovýchod - severozápad. Vjezd do areálu je ze severovýchodní strany z ulice 
Vodařské. Vjezd je využíván pouze jeden. Za Vodařskou ulicí směrem od areálu je řeka Svratka. Z 
jihovýchodní strany je volný pozemek města – orná půda a ulice Kšírova, z jihozápadní strany je 
železniční trať Přerov – Brno a ze severozápadní strany je další průmyslový areál. 

 

Záměr je lokalizován do průmyslového areálu stabilizovaného v rámci platného Územního plánu 
města Brna je území areálu slévárny určeno jako plocha pro průmysl (PP). Je tedy z hlediska 
územního plánu v souladu s předpokládaným rozvojem území. 

 
4.1.2 Současný stav 

Slévárna společnosti FERAMO METALLUM INTERNATIONAL s.r.o. je zaměřena na výrobu 
odlitků ze  šedé  litiny  s lamelárním  grafitem  o  hmotnosti  0,5 – 120 kg. Sortiment odlitků se řídí 
podle požadavků zákazníků. 

Tavírna je vybavena dvěmi studenovětrnými kupolovými pecemi o vnitřním průměru 1000 mm. 
V současné době je v provozu pouze jedna kupolová pec, druhá je dlouhodobě odstavena. Maximální 
hodinový výkon pece je 8,5 tuny taveniny. Pece jsou vybaveny odtahem vzdušiny s dopalováním CO, 
rekuperací tepla a po zchlazení jsou zavedeny do cyklónového odlučovače a filtrační stanice BMD 
Garant, vybavené tkaninovým filtrem. Tavenina kovu je kontinuálně jímána do pevných nevyhřívaných 
předpecí o kapacitě 6 tun před každou kupolovou pecí. Dále je kov přepravován v bubnových pánvích 
do indukčních pecí ASEA nebo INVR a také do udržovací indukční pece PIK.8 12/400. Tyto pecní 
agregáty na homogenizaci taveniny, udržení její teploty s možností dolegování, nejsou odsávány. 
Z nich je tavenina v kelímkových pánvích zavěšených na drážce dopravována na licí pole formovacích 
linek. 

Pískové hospodářství je vybaveno 1 rychlomísičem MKY 1000, 1 mísičem Savelli a mísičem SGM 
63, které zpracovávají jednotnou formovací směs (JFS) pro linky DISAMATIC a ruční formovnu. 

FERAMO 
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Maximální výkon obou mísičů je 85 tun formovací směsi za hodinu. Pro přípravu formovací směsi 
slouží též: 

• mísič Savelli SGMT 80 
• 1 bubnová sušárna písku BS 1408 vytápěná zemním plynem 
• 2 pásové magnetické separátory na odstraňování kovových podílů v písku 
• 1 polygonové síto na odstraňováni zbytků jader a hrud 
• 3 provzdušňovače připravené směsi 
• pneudoprava bentonitu a uhlíkaté přísady 
• systém zásobníků a pásových dopravníků vč. elevátorů (svislých korečk.dopravníků) 
• mokré hladinové odlučovače prachu a vzduchotechnický systém odsávání 
Automatické formovací linky využívají technologie bezrámového formování se svislou dělící 

rovinou. Jednotná formovací směs je dopravována z pískového hospodářství přes akumulační 
zásobník do zásobníku přímo u linky. Složení směsi sestává z 90 – 97 % vratného písku z regenerace, 
2 % čerstvého písku, 0,7 % bentonitu, 0,3 % uhlíkaté přísady a zbytek tvoří záměsová voda. Pak je 
stlačeným vzduchem dopravena do pracovní komory, která je na dvou protilehlých stranách 
ohraničena modelovými deskami s modely. Následně probíhá lisování na předepsaný tlak. Vyrobená 
forma je lisovacím pístem vytlačena směrem k odlévacímu zařízení. U linky DISAMATIC 2013 Mk4 jde 
o typ INVR, u linky DISAMATIC 2032 o typ ASEA. Odlévací zařízení je indukčně vyhřívaná pec s 
podélným a příčným posuvem. Tavenina je dávkována do forem spodní výpustí se zátkou. V případě 
nutnosti grafitizačního očkování se používá zařízení MSI od firmy FOSECO, využívající technologie 
očkování do proudu kovu. Odlité formy jsou dopravovány automatickými systémy k vytloukacímu roštu, 
který formy rozruší a oddělí písek od odlitků a vtokových soustav. Linky jsou vybaveny odsáváním 
s mokrými odlučovači prachu. 

V roce 2006 byly uvedena do provozu automatická formovací linka SAVELLI F 1 – licí pole a 
vytloukací rošt. Formovací linka se skládá z dílčích systémů (formovací stroj, automatický dopravník 
forem, licí zařízení aj.). Formovací linka je určena k výrobě a transportu horizontálně dělených 
pískových forem s formovacími rámy. Centrální jednotkou linky je formovací stroj. Další jednotky jsou 
automatický dopravník forem, licí zařízení, jednotka pro přísun písku,  uvolňovací uzel a filtr.  

Jaderna vyrábí většinu jader na strojích L – 20 a LKV – H  od firmy LAEMPE, které jsou vybaveny 
pro technologii COLD – BOX. Směs pro oba stroje je připravována v jednom mísiči těsně před 
použitím. Složení směsi tvoří vlastní ostřivo se 2 pojivy – fenolickou pryskyřicí a aktivátorem, 
vytvrzování je prováděno katalyzátorem na bázi dimethylizopropylaminu (DMIPA). Jaderník je ve stroji 
držen podtlakem, směs do jaderníku je dopravována stlačeným vzduchem. Po procesu plnění dochází 
k profukováni jádra v ještě uzavřeném jaderníku plynným aminem, který působí jako katalyzátor pro 
vytvrzení jádra. Vytvrzené jádro je profouknuto vzduchem, aby se zbavilo již nepotřebného aminu, 
který je odsáván do kyselinové pračky vzduchu. 

Cídírna obsahuje tryskací stroje, sloužící k očištění povrchu odlitku od ulpěného formovacího 
písku či zbytků jader. Čistícím médiem jsou ocelové kuličky (broky o velikosti 1,5 – 1,8 mm). Podle 
konstrukce se v cídírně používají tryskače pásové, závěsné komorové a stolové. Dále se v cídírně 
používají k obrušování odlitků rychloběžné brusky AHS 600 a vřetenové BNT 87. Obrobna odlitků je 
vybavena stroji pro vrtání a řezání závitů. Jednotlivé stroje cídírny jsou odsávány a vzdušina čištěna. 

Máčecí linka slouží k finální úpravě odlitků před korozí nanášením vrstvy základové barvy. Odlitky 
jsou ručně navěšovány na podvěsný dopravník, který v prostoru máčecí vany umožní ponoření odlitků 
do barvy. Po vynoření prochází odlitky sušícím tunelem a v expedici jsou ručně svěšovány. Biofiltry 
navazují organicky na máčecí linku a umožňují zachycovat v biologickém substrátu organické výpary 
ze základových barev. 

Centrální kotelna zabezpečuje temperování veškerých provozů slévárny. V samostatném objektu 
jsou umístěny 2 ks plynových kotlů Slatina VPS –1600. Kotelna vyrábí středotlakou páru, která je pak 
nadzemními parovody rozváděna do jednotlivých provozů. Součástí kotelny je i úpravna vody. Budova 
kotelny je původní budovou centrální parní kotelny na zemní plyn, která se vzhledem k decentralizaci 
výroby tepla využívá v omezené míře (v provozu zpravidla pouze jeden až dva kotle ze čtyř, dva kotle – 
PK 1 a PK 2 jsou už odpojeny od plynu). Budova je vytápěna odpadním teplem od kotlů, parních a 
horkovodních rozvodů a s využitím vratného kondenzátu. 

Zařízení Slévárna je provozováno průběžně ve třísměnném provozu 233 – 237 pracovních dnů 
v roce. 
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4.1.3 Nový  stav 

V současné době produkuje slévárna odlitky z šedé litiny pro široké spektrum odvětví. Záměr se 
realizuje z důvodu zavedení tvárné litiny, kdy výrobkovým portfoliem budou komponenty pro 
automobilový průmysl.  Současný sortiment odlitků z šedé litiny bude zachován. Z hlediska funkčních 
celků se bude jednat o  

1. Přístavbu a rekonstrukce stávající slévárny šedé litiny (PS Formovna) – Předmětem 
rekonstrukce slévárny ve formovně je instalace nové automatické formovací linky AFL 
Disamatic 2013 B. K dispozici zůstává stávající automatická formovací linka (AFL) F1 Savelli, 
stávající automatická formovací linka AFL Disamatic 2013 Mk4 a stávající AFL Disamatic 2032. 

2. Vestavbu pro přípravnu formovací směsi v surovinové hale (PS Přípravna) – Formovací 
směs bude připravována ve dvou nezávislých úpravnách, stávající pro AFL F1 Savelli a nová 
pro 3 AFL Disamatic. Nová přípravna bude instalovaná v surovinové hale a nahradí stávající 
přípravnu formovací směsi, zásobující nyní AFL Disamatic 2013 a AFL Disamatic 2032. 

3. Rekonstrukce vnitřních prostor tavírny a surovinové haly a instalace elektrotavírny (PS 
Tavírna) – Předmětem rekonstrukce v části tavírny bude instalace elektrických 
středofrekvenčních indukčních pecí se třemi kelímky včetně energetického zázemí, systému 
zavážení vsázky do pecních kelímků a vně haly zařízení k odprašování spalin. Současně bude 
provedeno zhotovení železobetonových zásobníků vsázkového materiálu v surovinové hale. 

4. Rekonstrukce částí vnitřních prostor a přesun provozu jaderny (PS Jaderna) – 
Předmětem rekonstrukce jaderny je úprava nevyužívaných prostor a instalace nového 
výrobního zařízení pro výrobu jader metodou Cold-box. Do rekonstruovaných prostor dojde 
rovněž k přesunu stávajícího zařízení jaderny tak aby byl vytvořen ucelený technologický uzel. 

 

Z hlediska stavebních úprav se v objektu slévárny: 
1. U provozního souboru Formovna jedná o rozšíření objektu, o výstavbu suterénu pro svoz 

vratného písku, základů, základových patek, o úpravy podlah a o instalaci podpůrných 
ocelových konstrukcí. 

2. U provozního souboru Přípravny se jedná o zvýšení části stávajícího objektu, o výstavbu 
základů, základových patek, o úpravy podlaha, o instalaci podpůrných ocelových konstrukcí a o 
opláštění předmětné části objektu. 

3. U provozního souboru Tavírna jedná o výstavbu železobetonového základu, základových 
patek, o úpravy podlah a o opláštění předmětné části objektu. 

4. U provozního souboru Jaderna jedná o úpravy podlah, o instalaci podpůrných ocelových 
konstrukcí a o opláštění předmětné části objektu. 

 

V rámci předkládaného záměru budou dále provedeny úpravy potřebných inženýrských sítí v rámci 
areálu závodu nutné pro provoz rekonstruovaných a dostavěných prostor. 

 
Součástí záměru je v rámci uvedeného předmětu rekonstrukce je rovněž instalace moderních 

odlučovacích zařízení na odstraňování tuhých látek (prachu) z používané vzdušiny. Rekonstrukce 
výrobních prostor provozního souboru Tavírna dále vytvoří předpoklad k náhradě stávajících tavicích 
zařízení (kupolové pece) novým zařízením pracujícím na principu elektrické indukce, což umožní 
výrazným způsobem snížit emise z provozu tavení kovu. 
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Zdroje emisí současný stav 

Parametry zdrojů emisí (dle skutečnosti roku 2011) jsou uvedeny v následující tabulce: 
 

Název Pořadové 
číslo komínu 
(výduchu) 

Pořadové 
číslo zdroje 
zaústěného 
do komína 
(výduchu) 

Výška 
komínu 

(výduchu) 

Plocha 
průřezu v 
koruně 
komínu 

Odsávané  
množství 
vzdušiny 

Průměrná 
teplota plynů 

Provozní 
hodiny 

odlučovač Komentář ke změně spotřeba 
paliva 

Emise 

[t/rok] 

   [m] [m2] m3/hod [oC] [hod/rok]   ZP 
v tisicich 
 m3/rok 

TZL SO2 NOx CO VOC 

centrální kotelna K1 Slatina 27 1 12 1,23 18000 173 2000  ruší se, nahrazeno topnými zářiči 195 0,004 0,002 0,345 0,039 0,013 

centrální kotelna K2 Slatina 28 2 12 1,23 18000 137 2000  ruší se, nahrazeno topnými zářiči 128,2 0,003 0,001 0,204 0,029 0,008 

2.4. Slévárny železných kovů 
o výrobní kapacitě větší než 
20 tun denně KUPOLOVÁ 
PEC 1 

 101 23 0,86    0  mimo provoz, bude nahrazena el. 
Indukčními pecemi 

           

2.4. Slévárny železných kovů 
o výrobní kapacitě větší než 
20 tun denně KUPOLOVÁ 
PEC 2 

29 102 23 0,86 34000 80 6096 11F s vláknitou 
vrstvou, 
automatický 

bude nahrazena el. Indukčními 
pecemi 

 0,16 2,54 1,871 36,096 0,2 

 licí pole DISA 2013 1 103 12 0,5 18000 40 2530  výduch  0,004     1,378 

DISA 2032   chladící tunel 2 104 12 0,28 7000 33 2189  výduch  0,028     0,142 

 DISA 2032   vytloukací rošt 3 105 12 0,16 20000 20 2189 44M hladinový 3 etapa výměny hladinových 
odlučovačů za tkaninové filtry - 

realizace 2.čtvrtletí 2012 

 0,039     0,958 

licí pole DISA  2032 4 106 12 0,28 10000 34 2189 44M hladinový výduch  0,018     0,651 

DISA 2013            vytloukací 
rošt+chladící tunel 

5 107 12 0,31 20000 36 2530 44M hladinový 3 etapa výměny hladinových 
odlučovačů za tkaninové filtry - 

realizace 2.čtvrtletí 2012 

 0,726     1,426 

SAVELLI - licí pole 6 108 12 0,905 40000 33 2107  výduch  0,211     3,897 

SAVELLI vytlouk.rošt 
+chladící tunel 

7 109 12 0,49 25000 38 2107 12F s vláknitou 
vrstvou 

12F s vláknitou vrstvou - tkaninový  0,025     1,288 

suška písku 8 110 18 0,1 2000 21 380 44M hladinový zrušena  0,042  0,068 0,76 0 

suška - dopravní cesty 9 111 18 0,13 6000 33 380 44M hladinový zrušena  0,038       

mísič MKY 1000 10 112 18 0,56 6000 33 2860 44M hladinový 4 etapa výměny hladinových 
odlučovačů za tkaninové filtry - 

realizace 4.čtvrtletí 2012 

 0,199     

mísič SGM 63 11 113 12 0,5 25000 28 4520 44M hladinový 4 etapa výměny hladinových 
odlučovačů za tkaninové filtry - 

 0,188     
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Název Pořadové 
číslo komínu 
(výduchu) 

Pořadové 
číslo zdroje 
zaústěného 
do komína 
(výduchu) 

Výška 
komínu 

(výduchu) 

Plocha 
průřezu v 
koruně 
komínu 

Odsávané  
množství 
vzdušiny 

Průměrná 
teplota plynů 

Provozní 
hodiny 

odlučovač Komentář ke změně spotřeba 
paliva 

Emise 

[t/rok] 

   [m] [m2] m3/hod [oC] [hod/rok]   ZP 
v tisicich 
 m3/rok 

TZL SO2 NOx CO VOC 

realizace 4.čtvrtletí 2012 

dopravníkové cesty Savelli 12 114 18 0,5 25000 28 4950 44M hladinový 4 etapa výměny hladinových 
odlučovačů za tkaninové filtry - 

realizace 4.čtvrtletí 2012 

 0,098       

pneudoprava uhlí 13 115 18 0,5 18000 25 80  x  0,001        

bentonit 14 116 18 0,5 12000 22 870    0,009        

dopravníkové cesty - svozy 15 117 18 0,28 11000  5030 44M hladinový 4 etapa výměny hladinových 
odlučovačů za tkaninové filtry - 

realizace 4.čtvrtletí 2012 

 0,599     

zařízení 7a  :     výroba jader                       
Laempe L20 + H 25 

16 118 18 0,28 8000 23 3607 61 absorpce 
plynů 

61 absorpce plynů  0,003     0,433 

tryskač TS 2300+ruční 
broušení 

17 119 18 0,54 17000 15 1816 44M hladinový 2 etapa výměny hladinových 
odlučovačů za tkaninové filtry - již 

realizováno leden 2012 

 0,019     

zařízení 14 :                       
tryskače TZV 

18 120 18 0,5 9000 46 2917 44M - hladinový 2 etapa výměny hladinových 
odlučovačů za tkaninové filtry - již 

realizováno leden 2012 

 0,61       

cidírna - tryskač TS 2000 + 
stojanová bruska 

19 121 18 0,3 14000  1261 44M - hladinový 2 etapa výměny hladinových 
odlučovačů za tkaninové filtry - již 

realizováno leden 2012 

 0,088     

zařízení 15 :                       
tryskače PT 1800,PT 63 

22 122 18 0,49 18500 15 2388 12F s vláknitou 
vrstvou 

zařízení nahrazeno novým 
průběžným tryskačem, odsávání = 2 

etapa výměny hladinových 
odlučovačů za tkaninové filtry - již 

realizováno leden 2012 

 0,228       

máčírna 1 23 123 18 0,3 5000 19 8760 61 absorpce 
plynů 

61 absorpce plynů  0,001     1,6 

máčírna 2 24 123 18 0,3 5000 19 8760 61 absorpce 
plynů 

61 absorpce plynů  0,011     1,69 

máčírna 3 099F 123 2    20 8760  Fiktivní výduch          3,79 

regenerace písků+mísič 
SGMT 80 

25 124 16 1 13400 19 1200 44M - hladinový 4 etapa výměny hladinových 
odlučovačů za tkaninové filtry - 

realizace 4.čtvrtletí 2012 

 0,02       

Laempe LL 20 + AVS 26 125 16 0,1 3000 18 4537 61 absorpce 
plynů 

61 absorpce plynů  0,005     0,468 
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U sléváren jsou nejproblematičtější znečišťující látkou tuhé znečišťující látky (TZL) a kromě přímých emisí do ovzduší bývá problematickou i druhotná prašnost. Řešením 

je obvykle: 
� změna pískového hospodářství (využití krytých skládek, sil)  
� změna odsávání (zejména u dopravníkových cest, krytí a odsávání přesypů, vytloukacích roštů, tryskačů) 
� náhrada stávajících odlučovačů výkonnějšími (obvykle náhrada hladinových odlučovačů textilními filtry) 

 
Při posuzování je největším problémem definice současného a budoucího stavu, tedy co s čím má být porovnáváno. Ve výše uvedené tabulce jsou údaje o provozu a 

emisích roku 2011. Tomu odpovídají i emise a příspěvek zdrojů k imisní situaci. Jedná se tedy o skutečný provoz, ověřený autorizovaným měřením emisí.  
 
V imisním pozadí které je prezentováno výsledky AIM popřípadě výsledky rozptylové studie města Brna je současný provoz slévárny již zahrnut. Pokud budeme uvažovat 

o změnách vyvolaných provozem záměru, musíme zvažovat rozdíl mezi současným a novým stavem.  
 
Porovnání emisí – starý a nový stav při různých podmínkách – maximální provoz: 
 

  Emise TZL v t/rok 

současný stav maximální provoz (na naměřené hodnoty) 7,066 Současný stav 
současný stav na limity (20 mg/m3),  maximální provoz 42,419 
nový stav na 1 mg/m3 , maximální provoz (předpokládaný maximální provoz) 5,395 Nový stav  

(včetně stávajících zdrojů, 
které nebudou rušeny nebo 
měněny) 

nový stav na 5 mg/m3  tj. navrhované emisní limity, maximální provoz 26,927 

 
 
Nový stav zahrnuje emise ze stávajících zdrojů emisí a emise z nových zdrojů emisí (po rekonstrukci).  
Použitím garantovaných hodnot tj. 5 mg /m3 u nově řešených zdrojů tj. zpřísněním specifických emisních limitů pro nové a rekonstruované zdroje emisí nedojde 

ke zvýšení emisí na posuzovaném území při výpočtu na emisní limity (stávající stav 42,419  t/rok, nový stav 26,927 t/rok). 
Při uvažování reálných provozních hodnot lze u nových zdrojů uvažovat hodnoty emisí pod 1 mg/m3. V praxi to znamená při porovnání s reálnými hodnotami emisí  tj. 

celkem 7,066 t/rok pro současný stav a maximální provoz hodnotu emisí celkem cca 5,395 t/rok pro nový provoz. Jedná se tedy o snížení emisí při shodných provozních 
hodinách zdrojů. 

Výše uvedený předpoklad musí být ověřen autorizovaným měřením emisí. 
 
Do porovnání není zahrnuta například druhotná prašnost a náhodné úniky emisí TZL např. větráním hal. Právě tyto více či méně nahodilé emise budou z větší části 

odbourány změnou vzduchotechniky a uzavřením skladovaného písku do sil. Lze je výrazně snížit pravidelným úklidem komunikací   a  skladovacích ploch. 
 
Pro zachování minimálně stejného stavu z hlediska emisí doporučuji stanovit specifické emisní limity pro TZL u nových  a rekonstruovaných zdrojů do 5 mg/m3 .  
U nových a rekonstruovaných zdrojů emisí se předpokládají reálné hodnoty emisních koncentrací pod 1 mg/m3 . 
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Porovnání bylo provedeno pro znečišťující látku TZL pro technologické zdroje v 5 variantách: 
 
Varianta 1A: Současný stav  – provoz 2011 přepočten na maximální provozní hodiny  (celkem 7,066 t TZL za rok) 
Varianta 1B: Současný stav  – provoz na limity a na maximální provozní hodiny  (celkem 42,419 t TZL za rok) 
Varianta 1C: Současný stav  -  reálný provoz 2011 (celkem 3,377 t TZL za rok, uveden pro informaci) 
 
Varianta 2A: Nový stav – provoz na předpokládané hodnoty emisního zatížení a na maximální provozní hodiny  (celkem 5,359 t TZL za rok) 
Varianta 2B: Nový stav – provoz na emisní limity a maximální provozní hodiny  (celkem 26,927 t TZL za rok) 
 
Porovnávat hodnoty emisí a imisního zatížení lze  za obdobných podmínek, porovnávají se tedy hodnoty pro 1A a  2A a pro 1B a 2B. 
 
Porovnání bylo dále provedeno pro znečišťující látky TZL, CO, NO2 a Benzen a Benzo (a) pyren pro souběh provozu technologických zdrojů, spalovacích zdrojů a 

vyvolané dopravy ve  2 variantách: 
 
Varianta 3A: Současný stav  – provoz 2011 přepočten na maximální provozní hodiny 
Varianta 3B: Nový stav – provoz na předpokládané hodnoty emisního zatížení a na maximální provozní hodiny  
 
 

V tomto případě je uvažováno se změnou technologických zdrojů, spalovacích zdrojů a dopravy vyvolané provozem společnosti. Zadavatel předpokládá minimální navýšení 
dopravy, více než nyní se bude využívat železniční doprava. 
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4.2 Doprava 

 
Doprava do provozních souborů 

Počet nákladních aut  
za rok  

10 t 22,5 t 
Celkový počet nákladních automobilů 30 1191 
 
Doprava z provozních souborů – období provozu 

Počet nákladních aut  
za rok  

10 t 22,5 t 
Celkový počet nákladních automobilů 867 862 
 
Celková doprava na dotčených komunikacích  

2012 2016 2016 2016 2032 2032 2032  

bez bez s rozdíl bez s rozdíl 

N,B 91 92 94 2 95 97 2 

S 24 24 25 1 25 26 1 

Vodařská 

O 732 781 781 0 997 997 0 

N,B 127 128 133 5 133 138 5 

S 16 16 20 4 17 21 4 

Kšírova I 

O 536 572 572 0 730 730 0 

N,B 91 92 94 2 95 97 2 

S 24 24 25 1 25 26 1 

Kšírova 2 

O 732 781 781 0 997 997 0 

N,B 207 209 212 3 217 220 3 

S 57 58 60 2 60 62 2 

Černovická 

O 1463 1561 1561 0 1992 1992 0 

N,B 254 256 257 1 272 273 1 

S 51 51 55 4 55 59 4 

Svatopetrská 

O 1560 1676 1676 0 2166 2166 0 

N,B 344 347 351 4 369 373 4 

S 67 68 71 3 72 75 3 

Hněvkovského 

O 2654 2851 2851 0 3685 3685 0 

 
Navýšení dopravy je minimální, pod úrovní rozptylu dat. 
 

• Vlastní výpočty emisí byly provedeny na základě emisních faktorů pro motorová vozidla,  
• Skutečné emisní a následně imisní zatížení bude závislé na reálných hodnotách emisí z vozidel   
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4.3 Údaje o referenčních bodech 

Pro výpočet imisní charakteristiky bylo vytvořeno zájmové území s sítí základních uzlových bodů s krokem 100 m v počtu 620  zahrnující území o rozloze 3000 x 
1900 metrů.Tyto body byly doplněny RB podél významných komunikací.  
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4.4 Meteorologické údaje 

Z dat vyžádaných od ČHMÚ byla převzata větrná růžice pro posuzovanou oblast (Brno). 

Větrná růžice je rozpočtena do 360 směrů větru (po 1 stupni). Označení směrů větru se provádí po 
směru hodinových ručiček, přičemž 0 stupňů je severní vítr, 90 stupňů východní vítr, 180 stupňů jižní 
vítr, 270 stupňů západní vítr. Bezvětří (Calm) je rozpočteno do první třídy rychlosti směru větru. 

Pozn.:  Zeměpisné značení směrů větru označuje, odkud vítr vane (severní vítr fouká od severu, jižní 
od jihu atd.) 
Klasifikace meteorologických situací je rozdělena do pěti tříd stability a každá třída stability do 

jedné až tří tříd rychlosti větru. 

Výpočet   očekávaných   imisních   půlhodinových    přízemních  koncentrací   byl proveden 
pro každou třídu stability a třídu rychlosti větru.  

 

TŘÍDY STABILITY: 

 I. třída stability (superstabilní), kdy vertikální teplotní gradient je menší než -1,6 oC/100 m a je 
limitován rychlostí větrů do 2 m.s-1.  

II. třída stability (stabilní), zde vertikální teplotní gradient leží v uzavřeném intervalu          <-1,6,-

0,7> [oC/100 m] a je limitován rychlostí větrů do 3 m.s-1. 

III.  třída stability (izotermní), zde vertikální teplotní gradient leží v uzavřeném intervalu      <-0,6,+0,5> 

[oC/100 m] v celém rozsahu rychlostí větrů 

 IV. třída stability (normální), pro kterou je vertikální teplotní gradient v uzavřeném intervalu 

<+0,6, +0,8> [oC/100 m] - společně se III. třídou stability  je dominantní charakteristika stavu ovzduší 
ve střední Evropě.  

V.  třída stability (konvektivní), kdy vertikální teplotní gradient je větší než +0,8 oC/100 m a je 
limitován rychlostí větrů do 5 m.s-1. 

 

TŘÍDY RYCHLOSTI VĚTRU: 

 

 1. třída rychlosti větru - interval 0 - 2,5 m.s-1. 

 2. třída rychlosti větru - interval 2,6 - 7,5 m.s-1. 

3.  třída rychlosti větru - interval nad 7,6 m.s-1. 
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5. METODIKA VÝPOČTU 

5.1 Použitá metodika 

Výpočet byl proveden na základě metodiky SYMOS 1997. Tato metodika byla  uveřejněna ve 
věstníku MŽP ČR ze dne 15.dubna 1998, částka 3, strana 22 – 77. Metodika byla upřesněna 
dodatkem, který vyšel ve věstníku MŽP v dubnu 2003.  

Metodika výpočtu SYMOS 97 je, dle  přílohy č. 8 k nařízení vlády č.350/2002 Sb. závaznou 
metodou pro výpočet rozptylu znečišťujících látek.  

 
5.2 Popis 

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. Charakteristika tříd stability a výskyt tříd rychlosti větru 
vyplývají z následující tabulky: 

 
 
Třída 
Stability 

rozptylové podmínky Výskyt tříd 
rychlosti větru (m/s) 

I silné inverze, velmi špatný rozptyl 1,7 
II inverze, špatný rozptyl 1,7        5 
III slabé inverze nebo malý vertikální gradient teploty, mírně zhoršené 

rozptylové podmínky 
1,7        5        11 

IV normální stav atmosféry, dobrý rozptyl 1,7        5        11 
V labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl 1,7        5         

 
Termická stabilita ovzduší souvisí se změnami teploty vzduchu s výškou nad zemí. Vzrůstá-li 

teplota s výškou, těžší studený vzduch zůstává v nižších vrstvách atmosféry a tento fakt vede k útlumu 
vertikálních pohybů v ovzduší a tím i k nedostatečnému rozptylu znečišťujících látek. To je právě 
případ inverzí, při kterých jsou rozptylové podmínky popsané pomocí tříd stability I a II. 

Inverze se vyskytují převážně v zimní polovině roku, kdy se zemský povrch intenzivně vychlazuje a 
ochlazuje přízemní vrstvu ovzduší. V důsledku nedostatečného slunečního záření mohou trvat i 
nepřetržitě mnoho dní za sebou.  V letní polovině roku, kdy je příkon slunečního záření vysoký, se 
inverze obvykle vyskytují pouze v ranních hodinách před východem slunce. 

Výskyt inverzí je dále omezen pouze na dobu s menší rychlostí větru. Silný vítr vede k velké 
mechanické turbulenci v ovzduší, která má za následek normální pokles teploty s výškou a tedy 
rozrušení inverzí. Silné inverze (třída stability I) se vyskytují jen do rychlosti větru 2 m/s, běžné inverze 
(třída stability II) do rychlosti větru 5 m/s. 

Běžně se vyskytující rozptylové podmínky představují třídy stability III a IV, kdy dochází buď 
k nulovému (III. třída) nebo mírnému (IV. třída) poklesu teploty s výškou. Mohou se vyskytovat za 
jakékoli rychlosti větru, při silném větru obvykle nastávají podmínky ve IV. třídě stability. 

V. třída stability popisuje rozptylové podmínky při silném poklesu teploty s výškou. Za těchto situací 
dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosféře, protože lehčí teplý vzduch směřuje od 
země vzhůru a těžší studený klesá k zemi, což vede k rychlému rozptylu znečišťujících látek. Výskyt 
těchto podmínek je omezen na letní půlrok a slunečná odpoledne, kdy v důsledku přehřátého 
zemského povrchu se silně zahřívá i přízemní vrstva ovzduší. Ze stejného důvodu jako u inverzí se 
tyto rozptylové podmínky nevyskytují při rychlosti větru nad 5 m/s. 

 



9 

9 

6. RIZIKA A NEJISTOTY 

• Metodika RS neumožňuje výpočet druhotné prašnosti 
• Intenzity dopravy jsou stanoveny na základě dat zadavatele studie. Skutečné emisní a následně 

imisní zatížení bude závislé na reálném složení a intenzitě dopravy 
• Pro výpočet bylo vycházeno z emisních faktorů vypočtených programovým vybavením MEFA 02, 

skutečné emise jsou závislé zejména na složení vozového parku. Změny v dopravě jsou závislé i 
na politické, sociální a ekonomické situaci a v současné době dochází vlivem vnějších vlivů 
k změnám původně uvažovaných vstupních podmínek pro stanovení emisních faktorů. Toto se 
odrazí i na intenzitách a složení dopravy.  

• Z emisního a následně imisního hlediska proti sobě působí nárůst dopravy a tlak na snižování 
emisí z provozu nových vozidel.  

• K výpočtům bylo přistupováno konzervativně. Výpočty vlivu technologie byly provedeny na emisní 
limity a garantované hodnoty emisí pro nové a rekonstruované zdroje. Skutečné emisní a imisní 
zatížení bude nižší než hodnoty ze kterých bylo při výpočtu vycházeno.  Podobná situace je i u 
spalování zemního plynu, kde budou využity nízkoemisní hořáky tj. hodnoty emisí budou nižší než 
vypočtené na základě emisních faktorů pro spalování zemního plynu. 

• Skutečné hodnoty emisí bude nutno stanovit autorizovaným měřením emisí  
 
 

7. DISKUSE VÝSLEDKŮ 

7.1 Pozadí 

Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení  kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou  
kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2008 uveřejněném ve věstníku MŽP ročník 20 částka 4 (duben 
2010) i na základě dat za rok 2009 uveřejněném ve věstníku MŽP ročník 21 částka 4 (duben 2011) je 
Brno  oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

 
2011 dle 2009 
Tab. I. Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (v % plochy území) 
Stavební úřad    PM10 (d IL)   NO2 (r IL)   Souhrn  překročení IL 
Úřad městské části Brno-Černovice  52,6   -   52,6 
Úřad městské části Brno-jih   39,9   23,7   45,8 
 
Tab. II. Překročení hodnoty imisního limitu a meze tolerance (v % území) 
Stavební úřad     NO2 (r IL + MT) 
Úřad městské části Brno-jih    5,9 
 
 
Tab. III. Překročení hodnoty cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren (v % území) 
Stavební úřad     B(a)P 
Úřad městské části Brno-Černovice   44,7 
Úřad městské části Brno-jih    81,0 
 
2010 dle 2008 
 
Tab. I. Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (v % plochy území) 
Tab. I. Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (v % plochy území) 
Stavební úřad    PM10 (d IL)   NO2 (r IL)   Souhrn  překročení IL 
Úřad městské části Brno-Černovice  10,7   -   10,7 
Úřad městské části Brno-jih   51,6   -   51,6 
 
Tab. II. Překročení hodnoty imisního limitu a meze tolerance (v % území) 
Není překročeno 
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Tab. III. Překročení hodnoty cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren (v % území) 
Stavební úřad     B(a)P 
Úřad městské části Brno-Černovice   84,8 
Úřad městské části Brno-jih    88,1 
 
Dominantním zdrojem znečišťování ovzduší je na posuzovaném území doprava a to zejména 

doprava na komunikacích Plotní a Svatopetrská. Dále je významnou komunikací ulice Černovická. 
Překročení imisních limitů bude zejména v okolí významných komunikací. 

 
Imisní zatížení je patrné z rozptylových studií zpracovaných mgr. Jakubem Buckem pro město 

Brno. Znečišťující látkou, u které dochází k překračování imisních limitů je zejména PM10, v koridoru 
ulic se může místně jednat i o NO2. Nejvyšší průměrné denní koncentrace znečišťující látky PM10 na 
posuzovaném území překračují koncentrační hodnotu imisního limitu  s četností překročení hodnoty 50 
mikrogramů/m3 více jak 35 dní. 

 
Posuzovaný zdroj je do výpočtů pozadí zahrnut, je zapracován do rozptylové studie města Brna. 
 
 
 
 
 
7.2 Příspěvek zdrojů znečišťování ovzduší – vypočtené hodnoty 

Emise z provozu zařízení 

Porovnání bylo provedeno pro znečišťující látku TZL pro technologické zdroje v 5 variantách: 
 
Varianta 1A: Současný stav  – provoz 2011 přepočten na maximální provozní hodiny  (celkem 

7,066 t TZL za rok) 
Varianta 1B: Současný stav  – provoz na limity a na maximální provozní hodiny  (celkem 42,419 t 

TZL za rok) 
Varianta 1C: Současný stav  -  reálný provoz 2011 (celkem 3,377 t TZL za rok, uveden pro 

informaci) 
 
Varianta 2A: Nový stav – provoz na předpokládané hodnoty emisního zatížení a na maximální 

provozní hodiny  (celkem 5,359 t TZL za rok) 
Varianta 2B: Nový stav – provoz na emisní limity a maximální provozní hodiny  (celkem 26,927 t 

TZL za rok) 
 
Rozsah vypočtených výsledků imisního zatížení je uveden v následujících tabulkách, hodnoty 

v mikrogramech/m3: 
 

Varianta 1A Varianta 1B Varianta 2A Varianta 2B PM10 

Maximální 
denní imisní 
průměrné 

koncentrace 

Roční imisní 
průměrné 

koncentrace 

Maximální 
denní imisní 
průměrné 

koncentrace 

Roční imisní 
průměrné 

koncentrace 

Maximální 
denní imisní 
průměrné 

koncentrace 

Roční imisní 
průměrné 

koncentrace 

Maximální 
denní imisní 
průměrné 

koncentrace 

Roční imisní 
průměrné 

koncentrace 

minimální vypočtená hodnota 
na posuzovaném území 7,063 0,047 33,654 0,279 2,204 0,026 10,985 0,131 

maximální vypočtená hodnota 
na posuzovaném území 35,153 0,749 175,450 4,636 12,608 0,455 62,845 2,266 

imisní limit 50 40 50 40 50 40 50 40 

% limitu minimum 14,13% 0,12% 67,31% 0,70% 4,41% 0,07% 21,97% 0,33% 

% limitu maximum 70,31% 1,87% 350,90% 11,59% 25,22% 1,14% 125,69% 5,67% 

Maximální četnost překročení 
koncentrace  50 
mikrogramů/m3 ve dnech za rok 

0  11  0  0,6  
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Počet RB s překročenou 
hodnotou 50 mikrogramů/m3/ 
počet RB s četností nad 1 
den/celkem bodů nad 50 
mikrogramů/m3 

0/0 201/547 0/0 0/5 

 

Varianta 1C PM10 

Maximální 
denní imisní 
průměrné 

koncentrace 

Roční imisní 
průměrné 

koncentrace 

minimální vypočtená hodnota 
na posuzovaném území 7,063 0,022 

maximální vypočtená hodnota 
na posuzovaném území 35,153 0,324 

imisní limit 50 40 

% limitu minimum 14,13% 0,06% 

% limitu maximum 70,31% 0,81% 

Maximální četnost překročení 
koncentrace  50 
mikrogramů/m3 ve dnech za rok 0 

 

Počet RB s překročenou 
hodnotou 50 mikrogramů/m3/ 
počet RB s četností nad 1 den 0 

 

 
 
 
 
 
 
Porovnávat hodnoty emisí a imisního zatížení mezi sebou lze  za obdobných podmínek, 

porovnávají se tedy hodnoty pro 1A a  2A tedy předpokládané hodnoty emisí při maximálním využití 
(maximálních provozních hodinách) a pro 1B a 2B tedy provoz na limity při maximálním využití 
(maximálních provozních hodinách) . Pro informaci uvedeno porovnání varianty 1C a 2A. 

 
Varianta 1A: Současný stav  – provoz 2011 přepočten na maximální provozní hodiny  
 
Varianta představuje provoz zdrojů v technických parametrech roku 2011, provozní doba je 

přepočtena na maximální provoz. Vypočtené imisní zatížení tj. příspěvek   posuzovaných zdrojů je pod 
úrovní imisních limitů jak z hlediska denních imisních 24 hodinových koncentrací tak i z hlediska 
ročních průměrných imisních koncentrací.  

 
Varianta 1B: Současný stav  – provoz na limity a na maximální provozní hodiny   
Varianta představuje provoz zdrojů na emisní limity (dle IPPC 20 mg/m3), provozní doba je 

přepočtena na maximální provoz. Vypočtené imisní zatížení tj. příspěvek   posuzovaných zdrojů 
překračuje koncentrační úroveň z hlediska denních imisních 24 hodinových koncentrací, četnost 
překročení maximálně 11 dní. Z hlediska ročních průměrných imisních koncentrací  k překročení 
imisního limitu nedochází    

 
Varianta 1C: Současný stav  -  reálný provoz 2011  
Varianta představuje provoz zdrojů na úrovni emisí a provozních hodin zdrojů v roce 2011. 

Vypočtené imisní zatížení tj. příspěvek   posuzovaných zdrojů je pod úrovní imisních limitů jak 
z hlediska denních imisních 24 hodinových koncentrací tak i z hlediska ročních průměrných imisních 
koncentrací. Při porovnání varianty 1C a 2A představuje varianta 2A průměrně 101,5% imisního 
zatížení.  

 
Varianta 2A: Nový stav – provoz na předpokládané hodnoty emisního zatížení a na maximální 

provozní hodiny   
Varianta představuje provoz zdrojů na úrovni emisí do 1 mg/m3 TZL, a na maximální provoz. 

Vypočtené imisní zatížení tj. příspěvek   posuzovaných zdrojů je pod úrovní imisních limitů jak 
z hlediska denních imisních 24 hodinových koncentrací tak i z hlediska ročních průměrných imisních 
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koncentrací. Při porovnání s variantou 1A představuje vypočtené imisní zatížení varianty 2A   
průměrně cca  47% imisního zatížení.   

 
Varianta 2B: Nový stav – provoz na emisní limity a maximální provozní hodiny   
Varianta představuje provoz zdrojů na specifické emisní limity (5 mg/m3), provozní doba je 

přepočtena na maximální provoz. Vypočtené imisní zatížení tj. příspěvek   posuzovaných zdrojů 
překračuje koncentrační úroveň z hlediska denních imisních 24 hodinových koncentracív celkem 5 
referenčních bodech,  četnost překročení pod 1 den. Z hlediska ročních průměrných imisních 
koncentrací  k překročení imisního limitu nedochází . Při porovnání s variantou 1B představuje 
vypočtené imisní zatížení varianty 2B  průměrně cca  41% imisního zatížení.   

 
Varianty 2A a 2B představují provoz po ukončení změn, ke kterým v provozech společnosti dochází 

tj. úpravy technologie,  nové záměry a změny odsávání včetně instalace nových odlučovacích zařízení.  
Změny probíhají kontinuálně a souběžně s posuzovaným záměrem. Vzhledem k tomu, že výroba bude 
na okolí působit jako celek, byla do posouzení jako celek zahrnuta.  Nově koncipovaná odsávání 
komplexně řeší  oblasti možného výskytu emisí TZL, což snižuje možnost nahodilých emisí TZL. To 
samozřejmě v konečném důsledku znamená vyšší množství odsávané vzdušiny a tím dochází při 
prostém výpočtu na limity oproti současnému stavu fiktivně k „navýšení“ emisí (na emisní limity platné 
v současné době by se jednalo o cca dvojnásobek emisí do ovzduší). Dodavatel odlučovacího zařízení 
garantuje dosažení hodnot pod 5 mg/m3, z praxe jsou při řádném provozu naměřeny hodnoty pod 1 
mg/m3.  Z těchto předpokladů vychází i varianty 2A a 2B. nižší koncentrace představují i lepší rozptyl 
v okolí, takže například vypočtené hodnoty maximálních imisních denních koncentrací znečišťující 
látky TZL (resp. PM10)  ve variantě 2A jsou výrazně nižší než ve variantách  1A a  1C. Jak je uvedeno 
výše při porovnání varianty 1C a 2A představuje varianta 2A průměrně 101,5% imisního zatížení, 
přičemž varianta 1C uvažuje až cca méně než poloviční provoz některých technologií oproti variantě 
2A (tj. maximální možný provoz). 

Ve všech variantách je nejvyšší imisní zatížení vypočteno v areálu a jeho blízkém okolí. Vypočtené 
hodnoty odpovídají umístění zdrojů emisí, jejich parametrům. 

Předpoklady bude nutno ověřit autorizovaným měřením emisí. 
 
Znečišťující látka TZL (resp. PM10) je u klasických slévárenských provozů dominantní znečišťující 

látkou s významným vlivem na okolí vzhledem k umístění zdroje znečišťování ovzduší. Vzhledem 
k předpokládaným opatřením a to zejména zrušení stávajících kuplových pecí a výstavbě nových 
elektrických indukčních pecí dojde k významnému poklesu produkce CO a CO2 včetně poklesu 
prašnosti (změny z hlediska TZL (PM10) zahrnuty ve variantách  2A a 2B). 

 
Navýšení požadavků na dopravu je možno také řešit v rámci již zavlečkovaného areálu železniční 

dopravou, takže z hlediska provozu na pozemních komunikacích k výrazné změně, která by měla 
zásadní  vliv na emisní a imisní zatížení  v posuzovaném území nedojde.  
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Emise z vyvolané dopravy 
 
Porovnání bylo dále provedeno pro znečišťující látky TZL, CO, NO2 a Benzen a Benzo(a)pyren pro 

souběh provozu technologických zdrojů, spalovacích zdrojů a vyvolané dopravy ve  2 variantách: 
 
Varianta 3A: Současný stav  – provoz 2011 přepočten na maximální provozní hodiny 
Varianta 3B: Nový stav – provoz na předpokládané hodnoty emisního zatížení a na maximální 

provozní hodiny  
 
Rozsah vypočtených výsledků imisního zatížení je uveden v následujících tabulkách, hodnoty 

v mikrogramech/m3 (benzo(a)pyren v nanogramech/m3: 
 
 
 

  Benzo(a)pyren benzen CO NO2 PM10 

  

Roční imisní 
průměrné 

koncentrace 

Roční imisní 
průměrné 

koncentrace 

Maximální 
osmihodinové 

imisní 
průměrné 

koncentrace 

Maximální 
hodinové 
imisní 

průměrné 
koncentrace 

Roční imisní 
průměrné 

koncentrace 

Maximální 
denní imisní 
průměrné 

koncentrace 

Roční imisní 
průměrné 

koncentrace  
minimální vypočtená 
hodnota na 
posuzovaném území 0,000 0,000 7,994 0,165 0,002 7,153 0,047  
maximální vypočtená 
hodnota na 
posuzovaném území 0,003 0,001 95,489 1,123 0,048 35,171 0,754  
imisní limit 5 1 10000 200 40 50 40  

% limitu minimum 0,00% 0,00% 0,08% 0,08% 0,01% 14,31% 0,12%  V
ar
ia
n
ta
 3
A
 

% limitu maximum 0,06% 0,08% 0,95% 0,56% 0,12% 70,34% 1,88%  

  Benzo(a)pyren benzen CO NO2 PM10 

 

Roční imisní 
průměrné 

koncentrace 

Roční imisní 
průměrné 

koncentrace 

Maximální 
osmihodinové 

imisní 
průměrné 

koncentrace 

Maximální 
hodinové 
imisní 

průměrné 
koncentrace 

Roční imisní 
průměrné 

koncentrace 

Maximální 
denní imisní 
průměrné 

koncentrace 

Roční imisní 
průměrné 

koncentrace  
minimální vypočtená 
hodnota na 
posuzovaném území 0,000 0,000 8,221 0,431 0,002 2,275 0,027  
maximální vypočtená 
hodnota na 
posuzovaném území 0,003 0,001 37,302 1,854 0,075 12,615 0,462  
imisní limit 5 1 10000 200 40 50 40  

% limitu minimum 0,00% 0,00% 0,08% 0,22% 0,01% 4,55% 0,07%  

V
ar
ia
n
ta
 3
B
 

% limitu maximum 0,06% 0,08% 0,37% 0,93% 0,19% 25,23% 1,16%  

 
Výpočty byly provedeny pro +1,5 m nad úrovní terénu. 
 
Zdroje emisí jsou umístěny v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Příspěvek  posuzovaného 

zdroje znečišťování ovzduší ve variantě 3A (současný stav) i 3B (nový stav) nepřekračuje hodnotu 
imisních limitů pro posuzované znečišťující látky. Významnější vliv na posuzované území je u 
znečišťující látky TZL, ostatní jsou několikařádově pod úrovní imisních limitů.  Zvýšení výroby je 
z hlediska emisní a následně imisní situace eliminováno technickými opatřeními, významný vliv má 
celkové řešení odsávání a filtrace TZL , zrušení stávajících kuplových pecí a jejich nahrazení 
elektrickými indukčními pecemi a zrušení stávajícího pískového hospodářství se suškou písku a jeho 
nahrazení skladovým hospodářstvím písku s jeho uložením v silech. 
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Výpočty imisního zatížení zahrnují i vyvolanou dopravu. Zadavatel nepředpokládá po realizaci 
záměru nárůst vlivu silniční dopravy vzhledem k tomu, že areál je zavlečkován a navýšení potřeby 
dovozu surovin a odvozu odpadů a hotových výrobků je možno také řešit železniční dopravou. 

 
Imisní situace je vykreslena graficky – izolinie imisních koncentrací znečišťujících látek nad 

orthofotomapou. 
 
Emise po dobu výstavby  
 
K nárůstu emisní a následně zhoršení imisní situace dojde krátkodobě v době výstavby. V průběhu 

přípravy staveniště i vlastní výstavby půjde o vliv v důsledku zvýšené hlučnosti a prašnosti při 
bouracích a stavebních pracích, a při dopravě zeminy a stavebních materiálů. Půjde o vlivy časově 
omezené na dobu výstavby.   

 
V období výstavby budou v místě stavby působit následující zdroje znečišťování ovzduší: 
 

• emise vozidel dopravní obsluhy stavby a stavebních strojů. Množství emisí závisí na počtu 
nasazených dopravních a stavebních prostředků, jejich technickém stavu, technické úrovni, 
časovém nasazení apod., 

• emise prachových částic při provádění  zemních prací, prach vířený provozem dopravních a 
manipulačních prostředků. 

 
Největší negativní vliv lze odhadnout z hlediska druhotné prašnosti.  Bude závislý na aktuální 

klimasituaci. Nutno eliminovat odpovídajícími technickými opatřeními – například skrápěním ploch, 
čištění kol dopravních prostředků, využití zakrytování vozidel aj. Metodika SYMOS v platném znění 
neumožňuje výpočet druhotné prašnosti. 

 
 
7.3 Grafická část 

Uvedena v příloze č. 1 
 

8. ZÁVĚR: 

Rozptylová studie hodnotí příspěvek stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší  (vliv zdrojů 
společnosti Feramo Metallum International s.r.o.)   na kvalitu ovzduší . 

 
Zdroj je umístěn v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší – z hlediska znečišťující látky PM10. Jedná 

se o poměrně významný zdroj znečišťování ovzduší v posuzované lokalitě. Dominantní znečišťující 
látkou jsou tuhé znečišťující látky (resp. PM10). I přes navýšení výroby lze předpokládat, že nedojde 
k významnému navýšení emisí a následně imisí provozem společnosti. Toto platí za předpokladu: 

 
- zrušení části zastaralé technologie  např. kuplové pece a suška písku a její nahrazení  

elektrickými indukčními pecemi a pískovým hospodářstvím se skladováním v silech 
- dokončení rekonstrukce odlučování TZL 
- navýšení dopravy bude zohledňovat problematiku ochrany ovzduší 
- pravidelný úklid ploch a komunikací pro snížení druhotné prašnosti 
 
Po realizaci plánovaných opatření lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení imisní situace na 

posuzovaném území vlivem provozu posuzovaných zdrojů emisí.  
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1. Obecné údaje 
 
 

Hluková studie byla vypracována na základě objednávky firmy FERAMO 
METALLUM  INTERNATIONAL s.r.o. , jako podklad pro proces hodnocení vlivů stavby na 
životní prostředí podle zákona 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. 
 
Název záměru: Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné litiny a 

produkci inovovaných výrobků pro automobilový průmysl 
Oznamovatel:   FERAMO METALLUM INTERNATIONAL s.r.o. 

Vodařská 15, 617 00 Brno 
Kraj:    Jihomoravský 
Obec:     Město Brno, městská část Brno–jih 
Katastrální území:  612065 Horní Heršpice  
Charakter záměru:  Změna dokončené stavby, instalace nového  zařízení. 
 

Areál slévárny se nachází v průmyslové časti Brna - Horní Heršpice u ulice Vodařské a 
Kšírové. Orientace závodu je jihovýchod - severozápad. Vjezd do areálu je ze severovýchodní   
strany z ulice Vodařské. Vjezd je využíván pouze jeden. Za Vodařskou ulicí směrem od areálu 
je řeka Svratka. Z jihovýchodní  strany je volný pozemek města – orná půda a ulice Kšírova, 
z jihozápadní  strany je  železniční trať Přerov – Brno a ze severozápadní  strany je další 
průmyslový areál. 

 
V současné době produkuje slévárna odlitky z šedé litiny pro široké spektrum odvětví. 

Záměr se realizuje z důvodu zavedení tvárné litiny, kdy výrobkovým portfoliem budou 
komponenty pro automobilový průmysl. Současný sortiment odlitků z šedé litiny bude 
zachován.  
 
 
 
2. Zdroje hluku 
 
2.1. Dopravní zdroje hluku  
 
 Údaje o stávajících a výhledových intenzitách dopravy bez a po realizaci záměru 
vycházejí z dopravní studie (Zpracovatel studie: Ing. Michal Radimský, Ph.D.).  

Dopravní studie zahrnuje sčítání dopravy a zejména popisuje dopravní vztahy 
stávajícího stavu a předpokládané dopravní vztahy v souvislosti se záměrem zkapacitnění 
výroby a tím vzrůstu nákladní dopravy v okolí firmy na stávajících komunikacích. 

Roční množství expedovaných odlitků v roce 2016 by mělo být cca 43 000 t a nárůst 
dopravy na cca dvojnásobek. Z celkového objemu výroby se předpokládá, že bude 60% 
expedováno nákladními vozy s nosností do 13 t a zbylých 40% nákladními vozy s nosností 
nad 13 t směrem na D2 (Bratislava) nebo směrem na Černovice. 

Areál slévárny bude obsluhován ve směru na D2 (Bratislava) nebo směr Černovice 
výhradně silniční dopravou pomocí navržených tras popsaných dále. Díky omezení na trase A 
podjezdem s průjezdnou výškou 3,7 m (v místě křížení s železniční tratí v ulici Kšírova – Obr. 
3), se předpokládá 18% využití této trasy. Trasa B ulicemi Vodařská, Kšírova, I/41 
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Hněvkovského bude využita 40% to je cca 6 960 vozidel za rok a trasou C (II/374 Černovická, 
I/41 Hněvkovského, Kšírova, Vodařská) pojede přibližně 7 300 vozidel za rok, to je 42%. 
Výrobky budou odebírat externí odběratelé. 
 

 
 
 

Schéma intenzit na dotčených úsecích komunikací je doloženo v příloze k hlukové 
studii. 
 Pro výpočet byly použity hodnoty intenzit dopravy pro roky 2016 a 2032 bez realizace 
záměru a s realizací záměru. 
 Doprava spojená s provozem závodu probíhá pouze v denní době. 
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2.2. Stacionární zdroje hluku 
 
 Do výpočtu byly zadány dva stacionární zdroje hluku. Jejich provoz je pouze v denní 
době (do 18:00 hod).  

Jedná se o tzv. „obracečku beden“, kdy dochází k vyklápění vozíků, z nichž 
vypadávají odlitky. Pohon je pneumatický. Frekvence obracení: cca 10x/hod. Zdroj je označen 
v programu Hluk+ jako P1. Lw = 80 dB 
 Dalším zdrojem hluku je vysypávání kovových surovin, kdy se z transportní techniky 
vysypávají kovové suroviny. Frekvence vysypávání: cca 1x/2 hod. Označení zdroje 
v programu Hluk+ jako P2.  Lw = 80 dB 
 Další zdroje hluku souvisejí s provozem vzduchotechniky. Jedná se o výduchy 
spalovacích a energetických zdrojů. Nejedná se o významné zdroje hluku, které by 
ovlivňovaly okolí závodu. Do výpočtu nejsou zahrnuty. 
 
 
 Do výpočtu v programu Hluk+ jsou zadány následující venkovní stacionární zdroje 
hluku: 
 
 
Přehled zadávaných stacionárních zdrojů hluku v denní době – výstup z programu Hluk+  

 
Označení 
zdroje 

Objekt č. 
(je-li zdroj 

Souřadnice Výška 
zdroje 

Q L2 [dB] Plocha 
[m2] 

LW[dB] Rmin[m] 

 na objektu) x Y [m]      

 
|  P  1 |   0 |   364.2; 1563.4 |   1.5| 1.0|  80.0|  1.000|  80.0| 0.28 | 
|  P  2 |   0 |   287.6; 1608.7 |   1.5| 1.0|  80.0|  1.000|  80.0| 0.28 | 

 
Q  činitel směrovosti zdroje zvuku v daném prostředí a směru 
L2  hladina akustického tlaku na ploše 
LW  hladina akustického výkonu (na zdroji) 
Rmin  kritická vzdálenost 
 
 

 
 

3. Výpočty hluku 
 
3.1. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku 

 
Hodnocení výsledků výpočtů je prováděno podle platného právního předpisu Nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, platného 
od 1. 11. 2011.  

V tomto nařízení jsou stanoveny hygienické limity hluku pro chráněný vnitřní prostor 
staveb, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor. V části třetí tohoto 
nařízení vlády v §11 a §12 jsou uvedeny hygienické limity hluku v chráněném vnitřním 
prostoru staveb (§11), venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru (§12).  
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Hygienické limity v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním 
prostoru se stanoví podle §12 odst. (3)  
V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin 
(LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních 
komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, 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). 
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého 
provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny 
akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB a korekcí, přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a 
denní a noční době - podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk tónové složky 
nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte s další korekce  - 5 dB. 
Dle přílohy č. 3 nařízení vlády se pro stanovení hodnot hluku ve venkovních chráněných 
prostorech mohou uplatňovat korekce uvedené v následující tabulce. 
 
 
Hlukové korekce v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru 

 

Korekce dB (A) 
Druh chráněného prostoru 

1) 2) 3) 4) 

Chráněné venkovní prostory staveb lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně lázní 

-5 0 5 15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně lázní 

0 0 5 15 

Chráněné venkovní prostory ostatních staveb  
a chráněné ostatní venkovní prostory 

0 5 10 20 

 
Poznámky: 
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 
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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. 
 
Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. 
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.  
 
 
Hygienický limit hluku pro hluk z dopravy podél hlavních pozemních komunikací:  
- chráněný venkovní prostor stavby - denní doba - hygienický limit LAeq den = 60 dB (70 dB 
v případě korekce na starou hlukovou zátěž) 
 
 
Hygienický limit hluku pro hluk z dopravy podél pozemních komunikací:  
- chráněný venkovní prostor stavby - denní doba - hygienický limit LAeq den = 55 dB (70 dB 
v případě korekce na starou hlukovou zátěž) 
 
Hygienický limit hluku pro hluk ze stacionárních hlukových zdrojů a z dopravy v areálu 
záměru 
- chráněný venkovní prostor stavby - denní doba - hygienický limit LAeq,8h = 50 dB  
 
 
 
3.2. Výpočty hluku pro jednotlivé varianty 
 

Výpočtové zpracování dosahu hlukových emisí z hodnocených dopravních zdrojů a 
celkového hlukového zatížení venkovního prostoru ve sledované lokalitě dopravním hlukem a 
hlukem stacionárních zdrojů je provedeno výpočetním programem HLUK+, verze 9.15 profi 
(reg.č. 5162). Program je plně kompatibilní s novelou metodiky pro výpočet hluku ze silniční 
dopravy a umožňuje v přiměřené míře zadávání technických parametrů komunikací, intenzit i 
skladeb liniových zdrojů hluku, modelování rozmístění objektů zástavby a dalších 
charakteristik terénu, součtové výpočty celkové hlukové zátěže od jednotlivých zdrojů hluku 
při zohlednění dalších ovlivňujících podmínek pro šíření zvuku ve vzdušném prostředí. 

 
Výpočty hluku ze silniční dopravy jsou provedeny v souladu s „Novelou metodiky 

výpočtu hluku silniční dopravy 2004“ (publikované MŽP v časopisu Planeta č. 2/2005).  
Výsledky výpočtů v programu Hluk+ lze na základě provedených ověření terénními 

měřeními zařadit do II. třídy přesnosti s chybou vypočtené hodnoty ± 2,0 dB. 
Výstupem hlukových výpočtů je výpočet konkrétních hodnot ekvivalentních hladin 

hluku ve výpočtových bodech určených zadanými souřadnicemi. 
 
 Hluková pásma jsou vypočtena pro výšku 3m nad terénem, výpočet pro jednotlivé 
výpočtové body je proveden ve výškách dle charakteru zástavby. 
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Ve venkovním prostoru jsou zadány a vypočteny konkrétní hodnoty hladin LAeq ve 
výpočtových bodech 2,0 m před fasádami obytných objektů.  

 
 
 

Charakteristika výpočtových bodů 

 

Výpočtový bod č. Ulice, číslo popisné Charakteristika objektu dle KN 
1 Kšírova, 427 Rodinný dům 
2 Kšírova, 152 Rodinný dům 
3 Kšírova, 399 Rodinný dům 
4 Kšírova, 171 Rodinný dům 
5 Kšírova, 391 Objekt k bydlení 
6 Kšírova, 379 Objekt k bydlení 
7 Kšírova, 395 Objekt k bydlení 
8 Kšírova, 141 Občanská vybavenost 
9 Kšírova, 284 Rodinný dům 
10 Kšírova, 242 Rodinný dům 
11 Kšírova, 228 Rodinný dům 
12 Kšírova, 344 Rodinný dům 
13 Kšírova, 239 Rodinný dům 
14 Kšírova, 428 Rodinný dům 
15 Kšírova, 319 Rodinný dům 
16 Kšírova, 216 Rodinný dům 
17 Kšírova, 294 Rodinný dům 
18 Kšírova, 138 Rodinný dům 
19 Kšírova, 376 Rodinný dům 
20 Hněvkovského, 176  Objekt k bydlení 
21 Hněvkovského, 175 Objekt k bydlení 
22 Hněvkovského, 161 Objekt k bydlení 
23 Černovická, 253 Objekt k bydlení 
24 Černovická, 209 Objekt k bydlení 
25 Černovická, 372 Objekt k bydlení 
26 Černovická, 23 Občanská vybavenost 
27 Hněvkovského, 36 Objekt k bydlení 
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Situování výpočtových bodů 

 
 

 
3.2.2. Hluk před výstavbou a při provozu záměru 
 
 V hlukové studii jsou hodnoceny tyto varianty: 
 
Varianta 0  

Výpočet šíření hluku pro situaci bez provozování navrhovaného záměru. Do výpočtu v této 
variantě je zahrnut provoz na komunikacích v posuzovaném území s intenzitou dopravy pro 
rok 2016 a 2032. Rovněž jsou zadány dva stávající stacionární zdroje hluku. Výpočty jsou 
provedeny pro denní dobu. 
 

Varianta 1  

Výpočet šíření hluku pro výhledový stav, tj. po realizaci záměru. Do výpočtu je zahrnut 
zvýšený provoz na dotčených komunikacích s intenzitou dopravy pro rok 2016 a 2032.  
 
Varianta 2  

Do výpočtu v této variantě jsou zadány pouze stacionární a liniové zdroje hluku spojené 
s provozem v rámci areálu záměru. Výpočty jsou provedeny pro denní dobu (pro osm 
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souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin) pro rok 2032 (větší zatížení dopravou 
než v r. 2016). 
 
 

Na následujících situacích jsou výstupy z programu Hluk+ se zobrazením zadaných 
komunikací, objektů, výpočtových bodů, zdrojů hluku a vypočtených hlukových pásem. 
V dalších tabulkách jsou uvedeny konkrétní výsledky výpočtů pro referenční body zadané u 
zástavby.  

 
 

Varianta 0 – denní doba - r. 2016 

 

 
 

Varianta 0 – situace hlukových pásem a výpočtových bodů – bez záměru – denní doba 
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Výpočet ekvivalentní hladiny hluku LAeq pro denní dobu – varianta 0 - bez záměru 

 
HLUK+  verze 9.15b profi9          Uživatel: 5162/RNDr. Zuzana Kadlecová 
Soubor: C:\ HERŠPICE.ZAD                    Vytiš7t8ěno: 4/10/2012 3:01:5M 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|   +   |   -   | měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1+|   3.0 |  563.6; 1395.5 |  68.6 |  14.9 |  68.6 |       |        | 
|  2+|   3.0 |  610.8; 1424.8 |  68.9 |   3.9 |  68.9 |       |        | 
|  3+|   3.0 |  651.4; 1415.1 |  70.9 |   8.7 |  70.9 |       |        | 
|  4+|   3.0 |  708.7; 1429.1 |  70.9 |   8.0 |  70.9 |       |        | 
|  5+|   3.0 |  802.0; 1441.3 |  71.1 |   8.1 |  71.1 |       |        | 
|  6+|   3.0 |  883.2; 1441.7 |  71.7 |   6.9 |  71.7 |       |        | 
|  7+|   3.0 |  915.9; 1456.5 |  70.8 |   0.6 |  70.8 |       |        | 
|  8+|   3.0 |  945.2; 1441.5 |  70.5 |   6.2 |  70.5 |       |        | 
|  9+|   3.0 |  482.8; 1314.9 |  70.5 |   4.9 |  70.5 |       |        | 
| 10+|   3.0 |  517.4; 1244.7 |  70.9 |   9.6 |  70.9 |       |        | 
| 11+|   3.0 |  519.3; 1180.1 |  71.4 |   3.5 |  71.4 |       |        | 
| 12+|   3.0 |  546.7; 1136.8 |  71.5 |   7.8 |  71.5 |       |        | 
| 13+|   3.0 |  549.8; 1070.6 |  71.2 |   1.9 |  71.2 |       |        | 
| 14+|   3.0 |  578.4;  842.8 |  67.0 |       |  67.0 |       |        | 
| 15+|   3.0 |  595.2;  695.2 |  69.4 |       |  69.4 |       |        | 
| 16+|   3.0 |  616.4;  668.0 |  71.2 |   2.2 |  71.2 |       |        | 
| 17+|   3.0 |  607.7;  609.0 |  69.3 |       |  69.3 |       |        | 
| 18+|   3.0 |  622.9;  523.1 |  72.3 |       |  72.3 |       |        | 
| 19+|   3.0 |  641.1;  472.1 |  72.6 |   0.6 |  72.6 |       |        | 
| 20+|   3.0 | 1148.4; 1245.3 |  72.8 |   0.7 |  72.8 |       |        | 
| 21+|   3.0 | 1123.3; 1294.6 |  72.7 |       |  72.7 |       |        | 
| 22+|   3.0 | 1085.9; 1376.1 |  72.0 |   2.7 |  72.0 |       |        | 
| 23+|   6.0 | 1172.8; 1630.6 |  64.3 |       |  64.3 |       |        | 
| 24+|   6.0 | 1270.7; 1649.9 |  62.3 |       |  62.3 |       |        | 
| 25+|   3.0 | 1356.7; 1661.9 |  63.1 |       |  63.1 |       |        | 
| 26+|   3.0 | 1240.8; 1719.8 |  63.2 |       |  63.2 |       |        | 
| 27+|   3.0 | 1283.3;  930.5 |  69.8 |       |  69.8 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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Varianta 1 – denní doba - r. 2016 

 

 
Varianta 1 – situace hlukových pásem a výpočtových bodů – po realizaci záměru– denní doba 

 
 

Varianta 0 – denní doba - r. 2032 

 

Výpočet ekvivalentní hladiny hluku LAeq pro denní dobu – varianta 0 - bez záměru 

 
HLUK+  verze 9.15b profi9          Uživatel: 5162/RNDr. Zuzana Kadlecová 
Soubor: C:\ 2032 BEZ.ZAD                    Vytiš7t8ěno: 4/10/2012 4:07:3M 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|   +   |   -   | měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1+|   3.0 |  563.6; 1395.5 |  69.1 |  14.9 |  69.1 |       |        | 
|  2+|   3.0 |  610.8; 1424.8 |  69.4 |   3.9 |  69.4 |       |        | 
|  3+|   3.0 |  651.4; 1415.1 |  71.3 |   8.7 |  71.3 |       |        | 
|  4+|   3.0 |  708.7; 1429.1 |  71.4 |   8.0 |  71.4 |       |        | 
|  5+|   3.0 |  802.0; 1441.3 |  71.4 |   8.1 |  71.4 |       |        | 
|  6+|   3.0 |  883.2; 1441.7 |  72.1 |   6.9 |  72.1 |       |        | 
|  7+|   3.0 |  915.9; 1456.5 |  71.2 |   0.6 |  71.2 |       |        | 
|  8+|   3.0 |  945.2; 1441.5 |  70.9 |   6.2 |  70.9 |       |        | 
|  9+|   3.0 |  482.8; 1314.9 |  71.0 |   4.9 |  71.0 |       |        | 
| 10+|   3.0 |  517.4; 1244.7 |  71.4 |   9.6 |  71.4 |       |        | 
| 11+|   3.0 |  519.3; 1180.1 |  71.9 |   3.5 |  71.9 |       |        | 
| 12+|   3.0 |  546.7; 1136.8 |  71.9 |   7.8 |  71.9 |       |        | 
| 13+|   3.0 |  549.8; 1070.6 |  71.6 |   1.9 |  71.6 |       |        | 
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| 14+|   3.0 |  578.4;  842.8 |  67.5 |       |  67.5 |       |        | 
| 15+|   3.0 |  595.2;  695.2 |  69.8 |       |  69.8 |       |        | 
| 16+|   3.0 |  616.4;  668.0 |  71.6 |   2.2 |  71.6 |       |        | 
| 17+|   3.0 |  607.7;  609.0 |  69.8 |       |  69.8 |       |        | 
| 18+|   3.0 |  622.9;  523.1 |  72.7 |       |  72.7 |       |        | 
| 19+|   3.0 |  641.1;  472.1 |  73.1 |   0.6 |  73.1 |       |        | 
| 20+|   3.0 | 1148.4; 1245.3 |  73.3 |   0.7 |  73.3 |       |        | 
| 21+|   3.0 | 1123.3; 1294.6 |  73.2 |       |  73.2 |       |        | 
| 22+|   3.0 | 1085.9; 1376.1 |  72.5 |   2.7 |  72.5 |       |        | 
| 23+|   6.0 | 1172.8; 1630.6 |  64.8 |       |  64.8 |       |        | 
| 24+|   6.0 | 1270.7; 1649.9 |  62.8 |       |  62.8 |       |        | 
| 25+|   3.0 | 1356.7; 1661.9 |  63.6 |       |  63.6 |       |        | 
| 26+|   3.0 | 1240.8; 1719.8 |  63.6 |       |  63.6 |       |        | 
| 27+|   3.0 | 1283.3;  930.5 |  70.3 |       |  70.3 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 

 

 

 

Varianta 1 – denní doba - r. 2032 

 

 

Výpočet ekvivalentní hladiny hluku LAeq pro denní dobu – varianta 1 - s realizací záměru 

 
HLUK+  verze 9.15b profi9          Uživatel: 5162/RNDr. Zuzana Kadlecová 
Soubor: C:\2032 S.ZAD                       Vytiš7t8ěno: 4/10/2012 4:27:3M 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|   +   |   -   | měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1+|   3.0 |  563.6; 1395.5 |  69.1 |  14.9 |  69.1 |       |        | 
|  2+|   3.0 |  610.8; 1424.8 |  69.4 |   3.9 |  69.4 |       |        | 
|  3+|   3.0 |  651.4; 1415.1 |  71.4 |   8.7 |  71.4 |       |        | 
|  4+|   3.0 |  708.7; 1429.1 |  71.5 |   8.0 |  71.5 |       |        | 
|  5+|   3.0 |  802.0; 1441.3 |  71.6 |   8.1 |  71.6 |       |        | 
|  6+|   3.0 |  883.2; 1441.7 |  72.2 |   6.9 |  72.2 |       |        | 
|  7+|   3.0 |  915.9; 1456.5 |  71.3 |   0.6 |  71.3 |       |        | 
|  8+|   3.0 |  945.2; 1441.5 |  71.1 |   6.2 |  71.1 |       |        | 
|  9+|   3.0 |  482.8; 1314.9 |  71.1 |   4.9 |  71.1 |       |        | 
| 10+|   3.0 |  517.4; 1244.7 |  71.4 |   9.6 |  71.4 |       |        | 
| 11+|   3.0 |  519.3; 1180.1 |  71.9 |   3.5 |  71.9 |       |        | 
| 12+|   3.0 |  546.7; 1136.8 |  72.0 |   7.8 |  72.0 |       |        | 
| 13+|   3.0 |  549.8; 1070.6 |  71.7 |   1.9 |  71.7 |       |        | 
| 14+|   3.0 |  578.4;  842.8 |  67.5 |       |  67.5 |       |        | 
| 15+|   3.0 |  595.2;  695.2 |  69.9 |       |  69.9 |       |        | 
| 16+|   3.0 |  616.4;  668.0 |  71.7 |   2.2 |  71.7 |       |        | 
| 17+|   3.0 |  607.7;  609.0 |  69.8 |       |  69.8 |       |        | 
| 18+|   3.0 |  622.9;  523.1 |  72.8 |       |  72.8 |       |        | 
| 19+|   3.0 |  641.1;  472.1 |  73.2 |   0.6 |  73.2 |       |        | 
| 20+|   3.0 | 1148.4; 1245.3 |  73.3 |   0.7 |  73.3 |       |        | 
| 21+|   3.0 | 1123.3; 1294.6 |  73.2 |       |  73.2 |       |        | 
| 22+|   3.0 | 1085.9; 1376.1 |  72.6 |   2.7 |  72.6 |       |        | 
| 23+|   6.0 | 1172.8; 1630.6 |  64.8 |       |  64.8 |       |        | 
| 24+|   6.0 | 1270.7; 1649.9 |  62.8 |       |  62.8 |       |        | 
| 25+|   3.0 | 1356.7; 1661.9 |  63.6 |       |  63.6 |       |        | 
| 26+|   3.0 | 1240.8; 1719.8 |  63.7 |       |  63.7 |       |        | 
| 27+|   3.0 | 1283.3;  930.5 |  70.3 |       |  70.3 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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Srovnání variant 0 a 1  

 

 

Výpočet ekv. hladiny hluku LAeq pro denní dobu – srovnání variant 0 a 1 – rok 2016 a 2032 

 

 Rok 2016 Rok 2032 
Výp. Var. 0  Var. 1 Změna Var. 0  Var. 1 Změna 
bod LAeq [dB] LAeq [dB] [dB] LAeq [dB] LAeq [dB] [dB] 
1 68,6 68,6 0 69,1 69,1 0 
2 68,9 68,9 0 69,4 69,4 0 
3 70,9 70,9 0 71,3 71,4 + 0,1 
4 70,9 71,0 + 0,1 71,4 71,5 + 0,1 
5 71,1 71,3 + 0,2 71,4 71,6 + 0,2 
6 71,7 71,9 + 0,2 72,1 72,2 + 0,1 
7 70,8 71,0 + 0,2 71,2 71,3 + 0,1 
8 70,5 70,8 + 0,3 70,9 71,1 + 0,2 
9 70,5 70,6 + 0,1 71,0 71,1 + 0,1 
10 70,9 70,9 0 71,4 71,4 0 
11 71,4 71,4 0 71,9 71,9 0 
12 71,5 71,5 0 71,9 72,0 + 0,1 
13 71,2 71,2 0 71,6 71,7 + 0,1 
14 67,0 67,1 + 0,1 67,5 67,5 0 
15 69,4 69,4 0 69,8 69,9 + 0,1 
16 71,2 71,2 0 71,6 71,7 + 0,1 
17 69,3 69,4 + 0,1 69,8 69,8 0 
18 72,3 72,3 0 72,7 72,8 + 0,1 
19 72,6 72,7 + 0,1 73,1 73,2 + 0,1 
20 72,8 72,8 0 73,3 73,3 0 
21 72,7 72,7 0 73,2 73,2 0 
22 72,0 72,0 0 72,5 72,6 + 0,1 
23 64,3 64,4 + 0,1 64,8 64,8 0 
24 62,3 62,3 0 62,8 62,8 0 
25 63,1 63,2 + 0,1 63,6 63,6 0 
26 63,2 63,2 0 63,6 63,7 + 0,1 
27 69,8 69,8 0 70,3 70,3 0 
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Varianta 2 – denní doba – rok 2032 

 

 
Varianta 2 – situace hlukových pásem a výpočtových bodů – po výstavbě záměru – denní doba 

 

Výpočet ekvivalentní hladiny hluku LAeq pro denní dobu – varianta 2 – areál jako stacionární 

zdroj hluku 

 
HLUK+  verze 9.15b profi9          Uživatel: 5162/RNDr. Zuzana Kadlecová 
Soubor: C:\V 2 2032.ZAD                     Vytištěno: 4/10/2012 5:10:0M 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|   +   |   -   | měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1+|   3.0 |  563.6; 1395.5 |  18.2 |  14.9 |  19.8 |       |        | 
|  2+|   3.0 |  610.8; 1424.8 |  11.8 |   3.9 |  12.5 |       |        | 
|  3+|   3.0 |  651.4; 1415.1 |  16.0 |   8.7 |  16.7 |       |        | 
|  4+|   3.0 |  708.7; 1429.1 |  11.6 |   8.0 |  13.2 |       |        | 
|  5+|   3.0 |  802.0; 1441.3 |  10.5 |   8.1 |  12.4 |       |        | 
|  6+|   3.0 |  883.2; 1441.7 |   6.5 |   6.9 |   9.7 |       |        | 
|  7+|   3.0 |  915.9; 1456.5 |   3.0 |   0.6 |   5.0 |       |        | 
|  8+|   3.0 |  945.2; 1441.5 |   5.1 |   6.2 |   8.7 |       |        | 
|  9+|   3.0 |  482.8; 1314.9 |  15.2 |   4.9 |  15.6 |       |        | 
| 10+|   3.0 |  517.4; 1244.7 |  11.8 |   9.6 |  13.9 |       |        | 
| 11+|   3.0 |  519.3; 1180.1 |   9.5 |   3.5 |  10.4 |       |        | 
| 12+|   3.0 |  546.7; 1136.8 |   9.0 |   7.8 |  11.4 |       |        | 
| 13+|   3.0 |  549.8; 1070.6 |   6.5 |   1.9 |   7.8 |       |        | 
| 14+|   3.0 |  578.4;  842.8 |       |       |   0.0 |       |        | 
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| 15+|   3.0 |  595.2;  695.2 |       |       |   0.0 |       |        | 
| 16+|   3.0 |  616.4;  668.0 |       |   2.2 |   2.2 |       |        | 
| 17+|   3.0 |  607.7;  609.0 |       |       |   0.0 |       |        | 
| 18+|   3.0 |  622.9;  523.1 |       |       |   0.0 |       |        | 
| 19+|   3.0 |  641.1;  472.1 |       |   0.6 |   0.6 |       |        | 
| 20+|   3.0 | 1148.4; 1245.3 |       |   0.7 |   0.7 |       |        | 
| 21+|   3.0 | 1123.3; 1294.6 |       |       |   0.0 |       |        | 
| 22+|   3.0 | 1085.9; 1376.1 |   1.4 |   2.7 |   5.1 |       |        | 
| 23+|   6.0 | 1172.8; 1630.6 |   3.8 |       |   3.8 |       |        | 
| 24+|   6.0 | 1270.7; 1649.9 |   5.3 |       |   5.3 |       |        | 
| 25+|   3.0 | 1356.7; 1661.9 |       |       |   0.0 |       |        | 
| 26+|   3.0 | 1240.8; 1719.8 |       |       |   0.0 |       |        | 
| 27+|   3.0 | 1283.3;  930.5 |       |       |   0.0 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 

 
 
 
4. Závěry hlukové studie 
 
 
 V předložené hlukové studii byla vyhodnocena hluková situace bez provozování 
navrhovaného záměru „Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné litiny a produkci 
inovovaných výrobků pro automobilový průmysl“ a vlivy hluku spojené s  provozem tohoto 
záměru.  
 Předmětem hlukové studie je především výpočet hluku z dopravy na komunikacích 
dotčených provozem nákladní dopravy z a do areálu závodu. Pro výpočet byly použity 
hodnoty intenzit dopravy pro roky 2016 a 2032 bez realizace záměru a s realizací záměru. 
Rovněž byly do výpočtu zadány dva významnější stacionární zdroje hluku v areálu závodu. 
 
 Na okolních komunikacích dosahuje doprava vysokých intenzit již v současné době. 
 Hluková situace bez navrhovaného záměru v r. 2016 a 2032 (varianta 0) v denní době 
na ulicích Kšírova a Hněvkovského se pohybuje okolo 70 dB. Max. vypočtená hodnota je 
72,8 dB v r. 2016 a 73,3 dB v r. 2032. Tzn. že hygienický limit hluku i v případě uplatnění 
korekce pro starou hlukovou zátěž (70 dB v denní době) je v řadě případů překročen. 
 

Po uvedení záměru do provozu (varianta 1) dochází jak v r. 2016 tak i v r. 2032 
k minimálnímu nárůstu hluku o 0 – 0,3 dB. K minimálnímu nárůstu dochází proto, že hodnoty 
hluku jsou i za stavu bez záměru již velmi vysoké. Max. vypočtená hodnota je 72,8 dB v r. 
2016 a 73,3 dB v r. 2032.  

 
 
 Z hlediska vyhodnocení zdrojů hluku spojených s provozem záměru v rámci areálu 
závodu jako stacionárního zdroje (varianta 2) nedochází u nejbližší zástavby k překročení 
limitní hodnoty hluku 50 dB ve dne.  
 Nejvyšší vypočtená hladina hluku v denní době činí 19,8 dB u bodu č. 1. 
 
 

Hluková situace v hodnocené lokalitě po realizaci záměru se prakticky nezmění. 
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3 Zadání 

Na základě objednávky od Ing. Miroslava Horáka, jednatele firmy TOP - ENVI Tech 
Brno společnost s r.o. ze dne 15.2.2012 je zpracována dopravní studie popisující dopravní 
vztahy v souvislosti se záměrem výrobní technologie pro tavení a produkci inovovaných 
výrobků pro automobilový průmysl v Brně - jih.  

Jedná se o objednávku na zpracování dopravní studie zahrnující sčítání dopravy  
a zejména popisující dopravní vztahy stávajícího stavu a předpokládané dopravní vztahy 
v souvislosti se záměrem zkapacitněním výroby a tím vzrůstu nákladní dopravy v okolí firmy 
na stávajících komunikacích a dopady (vlivy) na obce či města, popř. složky ŽP.  

Návrh dopravní studie vychází z tahů nákladní dopravy pro obslužnost areálu 
slévárny.  

Dle zadání má dojít k nárůstu nákladní dopravy vlivem zvýšení výroby. V současné 
době produkuje slévárna odlitky z šedé litiny pro široké spektrum odvětví. Záměr se realizuje 
z důvodu zavedení tvárné litiny, kdy výrobkovým portfoliem budou komponenty pro 
automobilový průmysl. Současný sortiment odlitků z šedé litiny bude zachován. Roční 
množství expedovaných odlitků v roce 2016 by mělo být cca 43 000 t a nárůst dopravy na cca 
dvojnásobek. Z celkového objemu výroby se předpokládá, že bude 60% expedováno 
nákladními vozy s nosností do 13 t a zbylých 40% nákladními vozy s nosností nad 13 t 
směrem na D2 (Bratislava) nebo směrem na Černovice. 

4 Podklady 
a) Ruční sčítání dopravy 15.3.2012 

b) Koeficienty předpokládaného růstu dopravy (TP 225 Prognóza intenzit 
automobilové dopravy) 

c) Mapové podklady (www.maps.google.cz) 

d) Přehled dopravní obslužnosti pro rok 2016, fa. Feramo Metallum International 
s.r.o.  (Příloha č.4) 

e) Vizuální prohlídka lokality a předpokládaných tras přepravy s pořízením video  
a fotodokumentace. 

f) Oznámení záměru podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí 

5 Charakter záměru 

Areál slévárny se nachází v městské části Brno-jih, Horní Heršpice (kód KÚ: 612065) 
u ulice Vodařské a Kšírovy. Jediný vjezd do areálu je z ulice Vodařské ze severovýchodní 
strany. Za areálem se nachází řeka Svratka, z jihovýchodní strany je volný pozemek města – 
orná půda a ulice Kšírova a z jihozápadní strany je železniční trať Přerov – Brno. Na 
severozápadní straně se nachází další průmyslový areál. Záměr je lokalizován v průmyslovém 
areálu stabilizovaného v rámci platného Územního plánu města Brna. Území areálu slévárny 
je určeno jako plocha pro průmysl (PP), je tedy z hlediska územního plánu v souladu 
s předpokládaným rozvojem území. 

6 Analýza zatížení stávajících dopravních sítí dopravou z areálu  
V této kapitole je určen počet nákladních vozidel, která jsou potřeba k zajištění 

dopravní obsluhy, tj. expedice odlitků a materiálů na ně. Z hlediska zatížení sítě veřejných 
silnic je nutné vždy zahrnout příjezd a odjezd (2 jízdy – průjezdy) dopravního prostředku. 
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Areál slévárny bude obsluhován ve směru na D2 (Bratislava) nebo směr Černovice 
výhradně silniční dopravou pomocí navržených tras popsaných podrobně v další kapitole. 
Díky omezení na trase A podjezdem s průjezdnou výškou 3,7 m (v místě křížení s železniční 
tratí v ulici Kšírova – Obr. 3), se předpokládá 18% využití této trasy. Trasa B ulicemi 
Vodařská, Kšírova, I/41 Hněvkovského bude využita 40% to je cca 6 960 vozidel za rok  
a trasou C (II/374 Černovická, I/41 Hněvkovského, Kšírova, Vodařská) pojede přibližně 
7 300 vozidel za rok, to je 42%. Výrobky budou odebírat externí odběratelé. 

Z podkladů vyplývá, že expedice bude probíhat nákladními vozidly do 13 tun  
a soupravami nad 13 tun s tím, že maximální nosnost souprav bude do 22 t (maximální 
hmotnost je dána hmotnostním limitem pro jednu jízdní soupravu v zemích EU je 40 tun, 
v České republice je stále ještě povolena celková hmotnost jízdní soupravy 48 tun, dle 
Vyhlášky 341/2002 Sb.).  

Dle zadání je uvažována roční expedice 43 000 t. Provoz bude zajištěn po  
cca 160 dní v roce. O víkendech se nebude expedovat a lokalita bude obsluhována nákladní 
dopravou ve všední dny mezi 6:00 – 18:00. 

 

Přepravní směry expedice a vyznačené posuzované křižovatky 
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7 Popis navržených tras po stávajících komunikacích 

Pro rozvoz materiálu bude využíváno stávající dopravní sítě bez úprav. Z areálu je 
jediný vjezd do ulice Vodařské (viz Obr. 1), který umožňuje dostatečně velký prostor pro 
otočení vozidel. 
 

Mapka rozvozných tras 

 
 

Do ulice Vodařské a dále k areálu lze přijet ze směru D2 (Bratislava), kde je 
umožněno zvolit trasu A, přes křižovatky ulic I/41 Hněvkovského x Sokolova (světelně řízená 
křižovatka, Obr. 6), Sokolova x Kšírova (okružní křižovatka, Obr. 4) a Kšírova x Vodařská 
(neřízená křižovatka s určením přednosti v jízdě dopravním značením, Obr. 2). Na ulici 
Kšírova směrem od okružní křižovatky je dopravní zákazová značka, kde okamžitá hmotnost 
připadající na nápravu nesmí překročit 7 tun (Obr. 5). V době záměru již vozidla využívají 
tuto trasu, tudíž je bráno respektování výrobcem. Dále na ulici Kšírova dochází ke křížení  
s železniční tratí pomocí podjezdu s průjezdnou výškou 3,7 m (Obr. 3). Díky těmto omezením 
předpokládáme nižší procentuální využití této trasy (křižovatek na této trase) cca 18%, 
převážně prázdnými nákladními vozidly. 

Další možností je trasa B, ze směru od D2 (Bratislava) k areálu firmy, kdy na ulici I/41 
Hněvkovského křížíme ulici Sokolova pomocí světelně řízené křižovatky (Obr. 6), další 
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světelně řízená křižovatka je s ulicí Kšírova (Obr. 7). Díky zákazu levého odbočení na této 
křižovatce (Obr. 8) zvolíme objízdnou trasu kolem parkovací plochy v severovýchodním 
kvadrantu křižovatky II/374 Černovická x I/41 Hněvkovského. To je ulicemi Tuháčkova a 
Hodonínská, kde se dále napojíme na ulici II/374 Černovická (Obr. 9). Na světelně řízené 
odsazené křižovatce ulic I/41 Hněvkovského x II/374 Černovická x Kšírova odbočíme vpravo 
do ulice Kšírové a dále za mostním objektem na neřízené křižovatce s určením přednosti v 
jízdě pomocí dopravního značení se dáme vpravo po ulici Vodařské k areálu fimy. Směrem 
od areálu na D2 (Bratislava) projedeme křižovatky Vodařská x Kšírova, Kšírova x I/41 
Hněvkovského a I/41 Hněvkovského x Sokolova. 

Ze směru od Černovic pojedeme po trase C, kde projíždíme křižovatkami II/374 
Černovického x I/41 Hněvkovského x Kšírova (světelně řízená odsazená křižovatka, Obr.7)  
a Kšírova x Vodařská (neřízená křižovatka s určením přednosti v jízdě dopravním značením, 
Obr. 2). 

8 Intenzity dopravy 
K posouzení kapacit křižovatek bylo provedeno ruční sčítání dopravy dne 15.3.2012 

v 14:00 - 17:00 pomocí sčítacích listů z ŘSD a videozáznamu. Záznam byl pořízen ve 
špičkových hodinách 14:00 - 15:00 na křižovatkách Vodařská x Kšírova (Obr. 2) a světelně 
řízené odsazené křižovatce I/41 Hněvkovského x II/374 Černovická x MK Kšírova (Obr. 7). 
Mezi 15:00 – 16:00 hodinou byly sčítány křižovatky - světelně řízená odsazená a okružní 
křižovatka místních komunikací Kšírova a Sokolova (Obr. 4). Světelně řízená křižovatka I/41 
Hněvkovského x Sokolova byla sčítána v 16:00 – 17:00 (Obr. 6). Dané podklady byly 
zpracovány dle TP188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek pro křižovatku 
Vodařská x Kšírova, pro křižovatku Sokolova x Kšírova dle TP 234 Posuzování kapacity 
okružních křižovatek a pro křižovatky I/41 Hněvkovského x Sokolova a odsazené křižovatky 
I/41 Hněvkovského x II/374 Černovického x Kšírova dle TP 235 Posuzování kapacity 
světelně řízených křižovatek. Výsledky ručního sčítání dopravy jsou patrné z přílohy 5. 

Pro posouzení mezi-křižovatkových úseků byly intenzity dopravy špičkové hodiny 
přepočítány dle TP 189 Stanovené intenzit dopravy na pozemních komunikacích. Prognóza 
intenzit na daném území byla řešena pomocí růstových koeficientů, nepředpokládáme 
v prognózovaném období, že dojde k výraznějším změnám ve struktuře komunikačních sítí, 
nebo využití území.  
Přepočet na denní intenzitu (0:00 – 24:00) v běžný pracovní den byl počítán pomocí: 

 

Id = Im * km,d 

 

Id ……… denní intenzita dopravy dne průzkumu [voz/den] 

Im ……... intenzita dopravy v době průzkumu [voz/doba průzkumu] 

km,d …... přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na denní intenzitu  

    dopravy dne průzkumu (zohlednění denních variací intenzit dopravy) [-] 

 
I.  II. M 

N S O N S O N S O 
14:00-15:00 7,03 6,24 7,48 7,22 7,61 7,55 6,89 6,90 7,74 
15:00-16:00 6,02 5,80 7,72 6,22 7,17 7,93 6,45 6,45 7,88 
16:00-17:00 5,01 5,37 7,38 5,00 6,27 7,57 5,61 5,61 7,28 
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Koeficient km,d je stanoven v závislosti na druhu vozidla a charakteru provozu na komunikaci. 
(N – nákladní vozidla, S – nákladní soupravy, O – osobní vozidla, I. – silnice I. třídy bez 
statusu mezinárodní silnice, II. – silnice II. a III. třídy, M – místní a účelové komunikace) 

Pro posouzení území z hlediska hluku a emisí je zpracována příloha 8, kde jsou patrné 
denní intenzity na mezi-křižovatkových úsecích. 

Pomocí příslušných růstových koeficientů z TP 225 Prognóza intenzit automobilové 
dopravy byly přepočteny intenzity stávajících vozidel na výhled v roce 2032. K stávajícím  
a výhledovým intenzitám byly připočteny intenzity nákladních vozidel při zvýšené výrobě, 
která je plánována díky rozšíření výroby (viz Příloha.6)  

 

Růstové koeficienty dle TP 225 

 

2012 2016 2032 

 

Typ komunikace Typ komunikace Typ komunikace 

 

I.  II. + III.  I.  II. + III.  I.  II. + III.  

O 1,21 1,19 1,3 1,27 1,68 1,62 

N 1,11 1,07 1,12 1,08 1,19 1,12 
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8.1 Posouzení úrovně kvality dopravy na světelně řízené odsazené křižovatce 
I/41 Hněvkovského x II/374 Černovická x MK Kšírova (Obr. 7) 

Úroveň kvality dopravy byla posuzována dle TP 235 Posuzování kapacity světelně 
řízených křižovatek. Světelně řízená křižovatka kapacitně vyhoví pro stávající i výhledové 
intenzity dopravy. Úroveň kvality dopravy je stupeň A, nebo B. Tedy doba zdržení je velmi 
malá do 10 sekund, nebo malé zdržení do 20 sekund bez front. Nárůst nákladní dopravy 
vlivem zvýšení produkce odlitků v závodě je na daném úseku nepatrný, tudíž nijak zásadně 
neovlivní danou situaci. Podrobné protokoly s posouzením kapacity křižovatky stávajících 
intenzit, stávajících intenzit se zvýšenou nákladní dopravou a výhledové intenzity za 20 let se 
zvýšenou nákladní dopravou jsou viz. Příloha 1: P1-1a,b, P1-2a,b a P1-3a,b. Odsazená 
křižovatka je rozdělená na dvě části, a - severní (ulice Svatopetrská (paprsek A), Černovická 
(paprsek B) a ulice Hněvkovského (paprsek C)) a b – jižní (ulice Svatopetrská (paprsek A), 
Černovická (paprsek B) a ulice Kšírova (paprsek D)).  

 

Odsazená křižovatka Hněvkovského x Černovická x Kšírova řízená SSZ 
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8.2 Posouzení úrovně kvality dopravy na světelně řízené křižovatce 
I/41 Hněvkovského x MK Sokolova (Obr. 6) 

Úroveň kvality na dané křižovatce byla také posuzována dle TP 235 Posuzování 
kapacity světelně řízených křižovatek. Z přílohy 2 je patrné, že křižovatka vyhoví jak na 
svávající intenzity (P2-1), tak na stávající intenzity se zvýšenou nákladní dopravou (P2-2), ale 
i na výhledové intenzity se zvýšenou nákladní dopravou (P2-3). Úroveň kvality dopravy je 
stupeň A, nebo B, tedy maximální zdržení do 20 sekund bez front, pouze z ulice Kšírova na 
I/41 Hněvkovského směr Komárov je ÚKD stupně C (střední doba zdržení do 35 sekund, 
ojedinělé krátké fronty). Ve výhledu 20 let se stupeň zhorší na E, tedy nestabilní stav 
s vysokými ztrátami se střední dobou zdržení do 63 sekund. Jedná se o místní komunikaci 
Sokolova, na které požadujeme ÚKD stupně E, tedy křižovatka vyhoví i na výhledové 
intenzity se záměrem. Jak je patrné z porovnání u stávajících intenzit, záměr neovlivní 
zhoršení úrovně kvality dopravy ve výhledu 20 let.  

 

Křižovatka Hněvkovského x Sokolova řízená SSZ 

 
 

 

 

 

 



Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné litiny a produkci inovovaných výrobků pro automobilový průmysl  

Dopravní studie 

 

11 

 

8.3 Posouzení úrovně kvality dopravy na okružní křižovatce ulic MK Sokolova x 
MK Kšírova (Obr. 4) 

Okružní křižovatka místních komunikací Sokolové a Kšírové byla posouzena dle 
TP 234 Posuzování kapacity okružních křižovatek. Vlivem omezení dopravní značkou 
maximální okamžité hmotnosti připadající na nápravu 7 tun a dále křížení s železniční tratí 
podjezdem s průjezdnou výškou 3,7 m předpokládáme max. 18% využití z plánovaného 
nárůstu nákladní dopravy, tudíž velmi malý počet nákladních vozidel, který neovlivní 
dopravní situaci na okružní křižovatce místních komunikací. (viz Příloha 3) 
 

Okružní křižovatka ulic MK Sokolova x MK Kšírova stávající intenzity 

 

8.4 Posouzení úrovně kvality dopravy na neřízené křižovatce ulic MK Kšírova x 
MK Voda řská x Dufkovo nábřeží (Obr. 1,2) 

Neřízená křižovatka místních komunikací Kšírova, Vodařská a Dufkovo nábřeží je 
označena dopravním značením určující přednost jízdy. Ulice Kšírova je hlavní komunikací a 
ulice Vodařská a Dufkovo nábřeží vedlejší. Ulice Vodařská směrem k areálu je slepá. Stupeň 
vytížení této křižovatky je nízký (kolem 20%), proto nárůst nákladní dopravy nijak zásadně 
neovlivní úroveň kvality dopravy. Úroveň kvality dopravy stávajících intenzit je stupně A 
(střední doba zdržení 10 sekund), stávající i výhledové intenzity se záměrem jsou také ÚKD 
stupně  A, tedy střední doba zdržení do 20 sekund. Požadovaná ÚKD na místních komunikací 
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je stupeň E, tudíž je zde velká rezerva. Posouzení kapacity neřízené křižovatky bylo 
provedeno dle TP188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek (viz Příloha 4). 
Neřízená křižovatka MK Kšírova x Vodařská x Dufkovo nábřeží 

 

9 Vyhodnocení vlivu dopravy 
Jak už bylo výše popsáno, v souvislosti s uskutečnění záměru výrobní technologie pro 

tavení a odlévání tvárné litiny a produkci inovovaných výrobků pro automobilový průmysl 
nedojde k výraznému nárůstu intenzit dopravy. Roční expedované množství odlitků je 
43 000 t. 

Odlitky budou exportovány z areálu firmy Feramo Metallum International s.r.o. 
v městské části Brno-jih celkem 8 676 nákladními automobily ročně, což odpovídá  
55 voz/24hod a na špičkovou hodinu tak připadá cca 5 vozidel. Podle zadání budou odlitky 
odváženy těžkými nákladními vozidly do 13 tun a nákladními soupravami nad 13 tun ve 
směru na D2 (Bratislava), nebo ve směru na Černovice. Provoz expedice bude zajištěn cca 
160 dní v roce v pracovních dnech mezi 6:00 – 18:00. O víkendech a v noční době se 
nepředpokládá expedice, tudíž lokalita v tuto dobu nebude obsluhována nákladní dopravou.  

Rozložení expedičních automobilů do jednotlivých přepravních směrů vychází 
z odhadů objednatele: 

• 48 %  pro směr Černovice – trasa C 

• 34 %  pro směr D2 (Bratislava) – trasa B 

•  18 %  pro směr D2 (Bratislava) – trasa A 

Je předpoklad, že po trase A, budou jezdit převážně prázdná vozidla do areálu firmy 
Feramo Metallum International s.r.o. a po trasách B a C budou jezdit jak prázdná, tak plná 
vozidla.  
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10 Závěr 

Dopravní studie je vypracována jako podklad pro hodnocení vlivu zprovozněného 
záměru výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné litiny a produkci inovovaných 
výrobků pro automobilový průmysl těžby v městské části Brno - jih na životní prostředí podle 
zákona č. 100/2001 Sb – o posouzení vlivu na životní prostředí a podle změny některých 
souvisejících zákonů. 

Studie řeší zejména dopady přepravy vyrobeného materiálu na síť pozemních 
komunikací v předmětné lokalitě zasažené trasami vozidel v rozsahu zadaném objednatelem. 

Studie prokazuje, že z hlediska dopravy lze zamýšlený záměr v dané lokalitě 
s předpokládaným ročním objemem 43 000 t vyrobených litin zprovoznit bez dopravních 
komplikací, jelikož ro představuje nárůst dopravy o cca 5 vozidel ve špičkové hodině.  

Je pravdou, že jakékoliv zvyšování intenzit dopravy sebou vždy nese jistá rizika, např. 
v souvislosti s možným nárůstem nehodovosti, ale zvýšením intenzity vyvolané přepravou 
vyrobeného materiálu z předmětného záměru dané lokality je z hlediska kapacity stávajících 
pozemních komunikací i z hlediska bezpečnosti je toto riziko velmi malé. 

Doprava těžkými návěsovými soupravami může vyvolat vyšší nároky na běžnou 
údržbu a opravy, ale vliv vysoké celkové hmotnosti je redukován max. možným nápravovým 
a kolovým tlakem těchto vozidel, který je srovnatelný s nákladními vozidly s nosností  
10 – 15t a zejména pak velmi nízkou intenzitou těchto vozidel. 
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PŘÍLOHA 1 K řižovatka I/41Hněvkovského x II/374 Černovická  
x Kšírova   

 

 
 

Tab. P1-1a Stávající intenzity odsazené křižovatky – sever 
Kapacitní posouzení sv ěteln ě řízené křižovatky podle TP 235     Protokol 4  

Název křižovatky Brno - I/41 (Hněvkovského, Svatopetrská) x II/374 (Černovického) 

Posuzovaný stav: 15.3.2012,  15:00 - 16:00 Délka cyklu tc [s] 95 
Kapacita levého odbo čení ovlivn ěného protism ěrem 

Vjezd 
(signální 
skupina) 

Ip 
[pvoz/h] 

Sp 
[pvoz/h] 

zp 
[s] 

CL1 
[pvoz/h] 

NA 
[pvoz] 

CL2 
[pvoz/h] 

SL 
[pvoz/h] 

z0 
[s] 

CL3 
[pvoz/h] 

CL 
[pvoz/h] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VAB 770 4000 45 128 3 114 0 0 0 242 

                      

Posouzení kapacity vjezd ů, úrove ň kvality dopravy 

Vjezd 
(signální 
skupina) 

IV 
[pvoz/h] 

z 
[s] 

SV 
[pvoz/h] 

CV 
[pvoz/h] 

Rez 
[%] 

LF1 
[m] 

LF2 
[m] 

tw 
[s] 

ÚKD 
dosažená 

ÚKD 
požadovaná 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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VAB 112               OK OK 

VAC 936 60 4000 2526 77% 54,6   8 A C 

VBC 962 35 3440 1267 72% 48,1   28 B D 

VCA 846 45 4000 1895 79% 70,5   16 A C 

VCB 614 45 1720 815 64% 51,1   24 B C 

Tab. P1-1b Stávající intenzity odsazené křižovatky – jih 

Kapacitní posouzení sv ěteln ě řízené křižovatky podle TP 235     Protokol 4  

Název křižovatky Brno - I/41 (Hněvkovského, Svatopetrská) x Kšírova 

Posuzovaný stav: 15.3.2012,  15:00 - 16:00 Délka cyklu tc [s] 95 
Kapacita levého odbo čení ovlivn ěného protism ěrem 

Posouzení kapacity vjezd ů, úrove ň kvality dopravy 

Vjezd 
(signální 
skupina) 

IV 
[pvoz/h] 

z 
[s] 

SV 
[pvoz/h] 

CV 
[pvoz/h] 

Rez 
[%] 

LF1 
[m] 

LF2 
[m] 

tw 
[s] 

ÚKD 
dosažená 

ÚKD 
požadovaná 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                      

VAC 936 70 4000 2947 77% 39,0   4 A C 

VAD 147 70 1700 1253 91% 6,1   3 A C 

VCA 846 70 4000 2947 79% 17,6   4 A C 

VD 397 15 3400 537 88% 52,9   43 D E 

 
Tab. P1-2a Stávající intenzity navýšené o nákladní dopravu ze závodu – sever 

Kapacitní posouzení sv ěteln ě řízené křižovatky podle TP 235     Protokol 4  

Název křižovatky Brno - I/41 (Hněvkovského, Svatopetrská) x II/374 (Černovického) 

Posuzovaný stav: 15.3.2012,  15:20 - 16:20 Délka cyklu tc [s] 95 
Kapacita levého odbo čení ovlivn ěného protism ěrem 

Vjezd 
(signální 
skupina) 

Ip 
[pvoz/h] 

Sp 
[pvoz/h] 

zp 
[s] 

CL1 
[pvoz/h] 

NA 
[pvoz] 

CL2 
[pvoz/h] 

SL 
[pvoz/h] 

z0 
[s] 

CL3 
[pvoz/h] 

CL 
[pvoz/h] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VAB 852 4000 45 125 3 114 0 0 0 239 

                      

Posouzení kapacity vjezd ů, úrove ň kvality dopravy 

Vjezd 
(signální 
skupina) 

IV 
[pvoz/h] 

z 
[s] 

SV 
[pvoz/h] 

CV 
[pvoz/h] 

Rez 
[%] 

LF1 
[m] 

LF2 
[m] 

tw 
[s] 

ÚKD 
dosažená 

ÚKD 
požadovaná 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                      

VAB 112               OK OK 

VAC 936 60 4000 2526 77% 54,6   8 A C 

VBC 804 35 3440 1267 77% 40,2   24 B D 

VCA 852 45 4000 1895 79% 71,0   16 A C 

VCB 620 45 1720 815 64% 51,6   25 B C 

 
Tab. P1-2a Stávající intenzity navýšené o nákladní dopravu ze závodu – jih 

Kapacitní posouzení sv ěteln ě řízené křižovatky podle TP 235     Protokol 4  

Název křižovatky Brno - I/41 (Hněvkovského, Svatopetrská) x Kšírova 

Posuzovaný stav: 15.3.2012,  15:00 - 16:00 Délka cyklu tc [s] 95 
Kapacita levého odbo čení ovlivn ěného protism ěrem 
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Posouzení kapacity vjezd ů, úrove ň kvality dopravy 

Vjezd 
(signální 
skupina) 

IV 
[pvoz/h] 

z 
[s] 

SV 
[pvoz/h] 

CV 
[pvoz/h] 

Rez 
[%] 

LF1 
[m] 

LF2 
[m] 

tw 
[s] 

ÚKD 
dosažená 

ÚKD 
požadovaná 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                      

VAC 936 70 4000 2947 77% 39,0   4 A C 

VAD 147 70 1700 1253 91% 6,1   3 A C 

VCA 852 70 4000 2947 79% 17,8   4 A C 

VD 413 15 3400 537 88% 55,0   45 C E 

 
Tab. P1-3a Výhledové intenzity navýšené o nákladní dopravu ze závodu – sever 

Kapacitní posouzení sv ěteln ě řízené křižovatky podle TP 235     Protokol 4  

Název křižovatky Brno - I/41 (Hněvkovského, Svatopetrská) x II/374 (Černovického) 

Posuzovaný stav: 15.3.2032,  15:20 - 16:20 Délka cyklu tc [s] 95 
Kapacita levého odbo čení ovlivn ěného protism ěrem 

Vjezd 
(signální 
skupina) 

Ip 
[pvoz/h] 

Sp 
[pvoz/h] 

zp 
[s] 

CL1 
[pvoz/h] 

NA 
[pvoz] 

CL2 
[pvoz/h] 

SL 
[pvoz/h] 

z0 
[s] 

CL3 
[pvoz/h] 

CL 
[pvoz/h] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VAB 1131 4000 45 11 3 114 0 0 0 125 

                      

Posouzení kapacity vjezd ů, úrove ň kvality dopravy 

Vjezd 
(signální 
skupina) 

IV 
[pvoz/h] 

z 
[s] 

SV 
[pvoz/h] 

CV 
[pvoz/h] 

Rez 
[%] 

LF1 
[m] 

LF2 
[m] 

tw 
[s] 

ÚKD 
dosažená 

ÚKD 
požadovaná 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                      

VAB 149               OK OK 

VAC 1241 60 4000 2526 69% 72,4   9 A C 

VBC 1058 35 3440 1267 69% 52,9   31 B D 

VCA 1131 45 4000 1895 72% 94,2   18 A C 

VCB 736 45 1720 815 57% 61,3   39 C C 

 

Tab. P1-3b Výhledové intenzity navýšené o nákladní dopravu ze závodu – jih 

Kapacitní posouzení sv ěteln ě řízené křižovatky podle TP 235     Protokol 4  

Název křižovatky Brno - I/41 (Hněvkovského, Svatopetrská) x Kšírova 

Posuzovaný stav: 15.3.2032,  15:00 - 16:00 Délka cyklu tc [s] 95 
Kapacita levého odbo čení ovlivn ěného protism ěrem 

Posouzení kapacity vjezd ů, úrove ň kvality dopravy 

Vjezd 
(signální 
skupina) 

IV 
[pvoz/h] 

z 
[s] 

SV 
[pvoz/h] 

CV 
[pvoz/h] 

Rez 
[%] 

LF1 
[m] 

LF2 
[m] 

tw 
[s] 

ÚKD 
dosažená 

ÚKD 
požadovaná 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

VAC 1204 70 4000 2947 70% 50,2   5 A C 

VAD 192 70 1700 1253 89% 8,0   4 A C 

VCA 1097 70 4000 2947 73% 22,8   4 A C 

VD 534 15 3400 537 84% 71,2   53 D E 
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PŘÍLOHA 2 K řižovatka I/41 Hněvkovského x Sokolova   

 

 

 

 

Tab. P2-1 Stávající intenzity  

Kapacitní posouzení sv ěteln ě řízené křižovatky podle TP 235     Protokol 4  

Název křižovatky Brno, I/41 (Hněvkovského, Kaštanová) x MK (Sokolova) 

Posuzovaný stav: 15.3.2012,  16:00 - 17:00 Délka cyklu tc [s] 95 
Kapacita levého odbo čení ovlivn ěného protism ěrem 

Vjezd 
(signální 
skupina) 

Ip 
[pvoz/h] 

Sp 
[pvoz/h] 

zp 
[s] 

CL1 
[pvoz/h] 

NA 
[pvoz] 

CL2 
[pvoz/h] 

SL 
[pvoz/h] 

z0 
[s] 

CL3 
[pvoz/h] 

CL 
[pvoz/h] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VAB 1196 2000 70 0 9 341 2000 0 0 341 

VCD 1848 2000 70 0 9 341 2000 0 0 341 

                      

Posouzení kapacity vjezd ů, úrove ň kvality dopravy 

Vjezd 
(signální 
skupina) 

IV 
[pvoz/h] 

z 
[s] 

SV 
[pvoz/h] 

CV 
[pvoz/h] 

Rez 
[%] 

LF1 
[m] 

LF2 
[m] 

tw 
[s] 

ÚKD 
dosažená 

ÚKD 
požadovaná 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

VAB 6 70 2000           OK OK 

VA 1848 70 3880 2859 52% 77,0   7 A C 
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VBA 3 20 2000 421 100% 0,2   27 B E 

VB 35 20 3600 758 99% 4,4   27 B E 

VC 1196 70 3920 2888 69% 49,8   5 A C 

VCD 401 70 2000           OK OK 

VDA 311 20 2000 421 84% 38,8   42 C E 

VDB 3 20 2000 421 100% 0,4   27 B E 

VDC 467 95 2000 2000 77% 0,0   0 A E 

 

Tab. P2-2 Stávající intenzity navýšené o nákladní dopravu ze závodu 

Kapacitní posouzení sv ěteln ě řízené křižovatky podle TP 235     Protokol 4  

Název křižovatky Brno, I/41 (Hněvkovského, Kaštanová) x MK (Sokolova) 

Posuzovaný stav: 15.3.2012,  16:00 - 17:00 Délka cyklu tc [s] 95 
Kapacita levého odbo čení ovlivn ěného protism ěrem 

Vjezd 
(signální 
skupina) 

Ip 
[pvoz/h] 

Sp 
[pvoz/h] 

zp 
[s] 

CL1 
[pvoz/h] 

NA 
[pvoz] 

CL2 
[pvoz/h] 

SL 
[pvoz/h] 

z0 
[s] 

CL3 
[pvoz/h] 

CL 
[pvoz/h] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VAB 1203 2000 70 0 9 341 2000 0 0 341 

VCD 1858 2000 70 0 9 341 2000 0 0 341 

                      

Posouzení kapacity vjezd ů, úrove ň kvality dopravy 

Vjezd 
(signální 
skupina) 

IV 
[pvoz/h] 

z 
[s] 

SV 
[pvoz/h] 

CV 
[pvoz/h] 

Rez 
[%] 

LF1 
[m] 

LF2 
[m] 

tw 
[s] 

ÚKD 
dosažená 

ÚKD 
požadovaná 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

VAB 6 70 2000           OK OK 

VA 1858 70 3880 2859 52% 77,4   7 A C 

VBA 3 20 2000 421 100% 0,2   27 B E 

VB 35 20 3600 758 99% 4,4   27 B E 

VC 1203 70 3920 2888 69% 50,1   5 A C 

VCD 409 70 2000           OK OK 

VDA 311 20 2000 421 84% 38,8   42 C E 

VDB 3 20 2000 421 100% 0,4   27 B E 

VDC 467 95 2000 2000 77% 0,0   0 A E 

 

Tab. P2-3 Výhledové intenzity navýšené o nákladní dopravu ze závodu  

Kapacitní posouzení sv ěteln ě řízené křižovatky podle TP 235     Protokol 4  

Název křižovatky Brno, I/41 (Hněvkovského, Kaštanová) x MK (Sokolova) 

Posuzovaný stav: 15.3.2012,  16:00 - 17:00 Délka cyklu tc [s] 95 
Kapacita levého odbo čení ovlivn ěného protism ěrem 

Vjezd 
(signální 
skupina) 

Ip 
[pvoz/h] 

Sp 
[pvoz/h] 

zp 
[s] 

CL1 
[pvoz/h] 

NA 
[pvoz] 

CL2 
[pvoz/h] 

SL 
[pvoz/h] 

z0 
[s] 

CL3 
[pvoz/h] 

CL 
[pvoz/h] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VAB 1581 2000 70 0 9 341 2000 0 0 341 

VCD 2467 2000 70 O 9 341 2000 0 0 1474 

                      

Posouzení kapacity vjezd ů, úrove ň kvality dopravy 

Vjezd 
(signální 

IV 
[pvoz/h] 

z 
[s] 

SV 
[pvoz/h] 

CV 
[pvoz/h] 

Rez 
[%] 

LF1 
[m] 

LF2 
[m] 

tw 
[s] 

ÚKD 
dosažená 

ÚKD 
požadovaná 
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skupina) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

VAB 13 70 2000           OK OK 

VA 2467 70 3880 2859 36% 102,8   12 A C 

VBA 8 20 2000 421 100% 0,5   27 B E 

VB 46 20 3600 758 99% 5,8   27 B E 

VC 1581 70 3920 2888 60% 65,9   6 A C 

VCD 534 70 2000           OK OK 

VDA 393 20 2000 421 80% 49,1   63 E E 

VDB 8 20 2000 421 100% 1,0   27 B E 

VDC 626 95 2000 2000 69% 0,0   0 A E 

 

 

PŘÍLOHA 3 Okružní k řižovatka Kšírova x Sokolova  

 
 

Tab. P3-1 Stávající intenzity  

Kapacitní posouzení okružní k řižovatky podle TP 235       
Název křižovatky MK Sokolova x MK Kšírova 
Posuzovaný stav: 15.3.2012,  15:00 - 16:00 

Intenzita dopravy [pvoz/h]           
   do 

parsku 
Název komunikace 1 2 3 4 Součet 

z 
paprsku 

 1 Kšírova - směr areál 0 124 172 121 417   
2 Sokolova - směr I/41 295 0 228 152 675   

3 Kšírova - směr Dolní 
Heršpice 

129 324 0 173 626 

4 Sokolova - směr 
H.Heršpice, I/52 

149 184 261 0 594 

Součet   573 632 661 446 2312 
Kapacita vjezdu 

Paprsek Název komunikace Ik Ii Ci Rez tw av N95% ÚKD 
[pvoz/h] [pvoz/h] [pvoz/h] [pvoz/h] [s] [-] [m] dosažená 
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1 Kšírova - směr závod 553 417 910 493 10 0,46 15 A 
2 Sokolova - směr I/41 451 675 995 320 7 0,68 37 A 

3 Kšírova - směr Dolní 
Heršpice 

457 626 990 364 7 0,63 30 A 

4 Sokolova - směr 
H.Heršpice, I/52 

524 594 934 340 9 0,64 31 A 

Kapacita výjezdu           
   

Paprsek Název komunikace Ie Ich Ce av kapacita 
[pvoz/h] [pvoz/h] [pvoz/h] [-] výjezdu 

1 Kšírova - směr závod 573 4 1190 0,48 Ano 
2 Sokolova - směr I/41 632 6 1186 0,53 Ano 

3 Kšírova - směr Dolní 
Heršpice 

661 3 1239 0,53 Ano 

4 Sokolova - směr 
H.Heršpice, I/52 

446 0 1250 0,36 Ano 

 

Tab. P3-2 Stávající intenzity navýšené o nákladní dopravu ze závodu 

Kapacitní posouzení okružní k řižovatky podle TP 235       
Název křižovatky MK Sokolova x MK Kšírova 
Posuzovaný stav: 15.3.2012,  15:00 - 16:00 

Intenzita dopravy [pvoz/h]           
   do 

parsku 
Název komunikace 1 2 3 4 Součet 

z 
paprsku 

 1 Kšírova - směr areál 0 124 172 121 417   
2 Sokolova - směr I/41 300 0 228 152 680   

3 Kšírova - směr Dolní 
Heršpice 

129 324 0 173 626 

4 Sokolova - směr 
H.Heršpice, I/52 

149 184 261 0 594 

Součet   578 632 661 446 2317 
Kapacita vjezdu 

Paprsek Název komunikace Ik Ii Ci Rez tw av N95% ÚKD 
[pvoz/h] [pvoz/h] [pvoz/h] [pvoz/h] [s] [-] [m] dosažená 

1 Kšírova - směr závod 553 417 910 493 10 0,46 15 A 
2 Sokolova - směr I/41 451 680 995 315 7 0,68 37 A 

3 Kšírova - směr Dolní 
Heršpice 

457 626 990 364 7 0,63 30 A 

4 Sokolova - směr 
H.Heršpice, I/52 

524 594 934 340 9 0,64 31 A 

Kapacita výjezdu           
   

Paprsek Název komunikace Ie Ich Ce av kapacita 
[pvoz/h] [pvoz/h] [pvoz/h] [-] výjezdu 

1 Kšírova - směr závod 578 4 1190 0,49 Ano 
2 Sokolova - směr I/41 632 6 1186 0,53 Ano 

3 Kšírova - směr Dolní 
Heršpice 

661 3 1239 0,53 Ano 

4 Sokolova - směr 
H.Heršpice, I/52 

446 0 1250 0,36 Ano 
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Tab. P3-2 Výhledové intenzity navýšené o nákladní dopravu ze závodu 

Kapacitní posouzení okružní k řižovatky podle TP 235       
Název křižovatky MK Sokolova x MK Kšírova 
Posuzovaný stav: 15.3.2032,  15:00 - 16:00 

Intenzita dopravy [pvoz/h]           
   do 

parsku 
Název komunikace 1 2 3 4 Součet 

z 
paprsku 

 1 Kšírova - směr areál 0 163 212 159 534   
2 Sokolova - směr I/41 331 0 279 182 792   

3 Kšírova - směr Dolní 
Heršpice 

169 397 0 217 783 

4 Sokolova - směr 
H.Heršpice, I/52 

190 202 307 0 699 

Součet   690 762 798 558 2808 
Kapacita vjezdu 

Paprsek Název komunikace Ik Ii Ci Rez tw av N95% ÚKD 
[pvoz/h] [pvoz/h] [pvoz/h] [pvoz/h] [s] [-] [m] dosažená 

1 Kšírova - směr závod 657 534 823 289 21 0,65 32 B 
2 Sokolova - směr I/41 691 792 795 3 31 1,00 202 B 

3 Kšírova - směr Dolní 
Heršpice 

599 783 871 88 13 0,90 112 A 

4 Sokolova - směr 
H.Heršpice, I/52 

807 699 701 2 61 1,00 192 D 

Kapacita výjezdu           
   

Paprsek Název komunikace Ie Ich Ce av kapacita 
[pvoz/h] [pvoz/h] [pvoz/h] [-] výjezdu 

1 Kšírova - směr závod 690 4 1190 0,58 Ano 
2 Sokolova - směr I/41 762 6 1186 0,64 Ano 

3 Kšírova - směr Dolní 
Heršpice 

798 3 1239 0,64 Ano 

4 Sokolova - směr 
H.Heršpice, I/52 

558 0 1250 0,45 Ano 
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PŘÍLOHA 4 Neřízená křižovatka Kšírova x Vodařská x Dufkovo 
nábřeží  

 
 

 

Tab. P4-1 Stávající intenzity, i navýšené o nákladní dopravu ze závodu 

Kapacitní posouzení ne řízené úrov ňové k řižovatky podle TP 188 
Název křižovatky Brno - MK Kšírova x MK Vodařská x MK Dufkovo nábřeží 

Posuzovaný stav: 15.3.2012,  15:00 - 16:00 

  
Stávající stav 2012 Stávající stav 2012 se zám ěrem 

n In, hod  Cn,n,n Rez t w ÚKD 
dosažená  In, hod  Cn,n,n Rez t w ÚKD 

dosažená  
1 18 1+2+3 

(společné 
řazení) 

1740 1403 
3 A 24 1+2+3 

(společné 
řazení) 

1722 1379 
3 A 

2 317 3 A 317 3 A 
3 2 2 A 2 2 A 
4 0 

4+5+6 879 871 
0 A 0 

4+5+6 879 871 
0 A 

5 0 0 A 0 0 A 
6 8 4 A 8 4 A 
7 7 

Cn,vlevo 
min 

1520 
3 A 7 

Cn,vlevo 
min 

1520 
3 A 

8 226 1800 3 A 226 1800 3 A 
9 47 1846 2 A 47 1846 2 A 
10 47 

10+11+12 475 404 
11 A 47 

10+11+12 469 398 
11 A 

11 0 0 A 0 0 A 
12 24 4 A 24 4 A 
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Tab. P4-2 Výhledové intenzity navýšené o nákladní dopravu ze závodu 

Výhledový stav 2032 se zám ěrem 

In, 

hod  Cn,n,n Rez t w ÚKD 
dosažená  

ÚKD 
požadovaná  

30 1+2+3 
(společné 
řazení) 

1712 1262 
4 A E 

417 3 A E 
3 2 A E 
0 

4+5+6 805 795 
12 A E 

0 11 A E 
11 4 A E 
9 

Cn,vlevo 
min 

1431 
4 A E 

297 1800 3 A E 
62 1846 2 A E 
62 

10+11+12 350 257 
14 A E 

0 11 A E 
32 4 A E 
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PŘÍLOHA 5 FOTODOKUMENTACE 

Trasa A (Vodařská – Kšírova – Sokolova – I/41) 

 

 

Obr. 1 Pohled na vjezd do slepé ulice Vodařské (k areálu), z neřízené křižovatky Kšírova x 
Vodařská x Dufkovo nábřeží 

 

 

Obr. 2 Pohled na neřízenou křižovatku z ulice Kšírova směrem k podjezdu s železniční tratí, 
neřízená křižovatka Kšírova x Vodařská x Dufkovo nábřeží  
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Obr. 3 Podjezd v ulici Kšírova pod železniční tratí s průjezdnou výškou 3,7 m, pohled směrem 
k areálu  

 

 

Obr. 4 Okružní křižovatka ulic místních komunikací Sokolova x Kšírova, pohled z ulice 
Kšírova směrem od areálu, 3. Výjezd ulice Sokolova směr I/41Hněvkovského 
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Obr. 5 Ulice Kšírova směrem k podjezdu pod železniční tratí, zákazové dopravní značení 
s omezující okamžitou hmotností připadající na nápravu, která nesmí překročit 7 tun a zákaz vjezdu 
vozidel, jejichž výška je větší jak 3,7 m 

 

 

Obr. 6 Světelně řízená křižovatka MK Sokolova (západ-východ) x I/41 Hněvkovského (na 
sever), Kaštanova (na jih)  
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Trasa B (Vodařská - I/41 Hněvkovského) 
 

 

Obr. 7 Světelně řízená odsazená křižovatka I/41 Hněvkovského (jižní paprsek), Svatopetrská 
(severní paprsek) x II/374 Černovická (východní paprsek) x MK Kšírova (západní paprsek) 

 

 

Obr. 8 Zákaz odbočení vlevo z ulice I/41 Hněvkovského na Kšírovu 
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Obr. 9 Schéma objízdné trasy směrem z D2 (Bratislava) do areálu firmy Feramo Metallum 
International s.r.o na světelně řízené odsazené křižovatce 

 

 

Obr. 10 Vjezd z komunikace I/41 do ulice Tuháčkova 
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Obr. 11 Ulice Hodonínská směrem na komunikaci II/374 Černovická (pohled z křížení s ulicí 
Tuháčkova) 

 

 

Obr. 12 Výjezd z ulice Hodonínská na komunikaci II/374 Černovická  
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PŘÍLOHA 6 PŘEHLED DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI V ROCE 2016 
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1. Zadání 
       
 Na základě objednávky je zpracován protokol (studie) posouzení vlivů na veřejné zdraví. 
Protokol bude sloužit jako podklad dokumentace vlivu na investiční záměr: Výrobní technologie pro 
tavení a odlévání tvárné litiny a produkci inovovaných výrobků pro automobilový průmysl, 
Feramo Metallum International s.r.o. Brno. 
 Protokol se zpracovává za účelem zhodnocení zdravotního rizika ve smyslu zákona č.258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, za použití metodik Agentury pro ochranu 
životního prostředí USA – US EPA a Světové zdravotnické organizace – WHO a s přihlédnutím 
k nařízení evropské komise ES 1488/94. Při úpravě protokolu se vychází z požadavků autorizačních 
návodů SZÚ. 

Cílem tohoto hodnocení je poskytnout odborný podklad pro posouzení očekávaných účinků 
provozu záměru „Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné litiny a produkci inovovaných 
výrobků pro automobilový průmysl“ na zdravotní stav exponované populace, žijící v potenciálním 
dosahu vlivů projektovaného záměru. 
 
Proces hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment) probíhá ve 4 krocích : 
1. Identifikace nebezpečnosti – zjišťování jakým způsobem a za jakých podmínek může dané agens 

nepříznivě ovlivnit lidské zdraví. 
2. Charakterizace nebezpečnosti – určení vztahu mezi dávkou a účinkem (odpovědí organismu) – 

kvantitativní popis vztahů mezi dávkou a rozsahem poškození, škodlivého účinku. 
3. Hodnocení expozice – na základě znalosti dané situace se sestavuje expoziční scénář, resp. 

podmínky expozice, její intenzita, velikost, četnost. 
4. Charakterizace rizika – integrace (syntéza) dat získaných v předchozích krocích, jejíž účelem je 

kvantitativní vyjádření míry reálného zdravotního rizika v posuzované situaci. 
 
Pro daný protokol bylo předloženo:  
• Oznámení záměru podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí - záměr: Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné litiny a produkci inovovaných 
výrobků pro automobilový průmysl, zpracoval: Ing. Jaromír Pokoj 

• Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné litiny a produkci inovovaných výrobků pro 
automobilový průmysl - Feramo Metallum International s.r.o. Brno - rozptylová studie, zpracovaná 
Ing. Bohuslavem Poppem, Poradenská činnost v oblasti technicko-ekologické, Podlůšany 27, 
Opatovice nad Labem 

• Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné litiny a produkci inovovaných výrobků pro 
automobilový průmysl - Hluková studie, zhotovitelka RNDr. Zuzana Kadlecová – TOP - ENVI 
Tech Brno společnost s r.o., Zábrdovická 10, 615 00 Brno 
 

 
1. Informace o hodnoceném území  
 
2.1 Charakteristika území – umístění areálu 

Areál slévárny se nachází v průmyslové časti městaBrna - Horní Heršpice u ulice Vodařské a 
Kšírové. Orientace závodu je jihovýchod - severozápad. Vjezd do areálu je ze severovýchodní strany z 
ulice Vodařské. Vjezd je využíván pouze jeden. Za Vodařskou ulicí směrem od areálu je řeka Svratka. Z 
jihovýchodní strany je volný pozemek města – orná půda a ulice Kšírova, z jihozápadní strany je 
železniční trať Přerov – Brno a ze severozápadní strany je další průmyslový areál. 

Záměr je lokalizován do průmyslového areálu stabilizovaného v rámci platného 
Územního plánu města Brna. Území areálu slévárny je určeno jako plocha pro průmysl (PP). Je 
tedy z hlediska územního plánu v souladu s předpokládaným rozvojem území. 
 

 



Hodnocení zdravotních rizik 
                                              Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné litiny a 

produkci inovovaných výrobků pro automobilový průmysl 
 

  Strana 3 (celkem 39) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         FERAMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Charakteristika provozu 

V současné době je slévárna společnosti FERAMO METALLUM INTERNATIONAL s.r.o. 
zaměřena na výrobu odlitků ze  šedé  litiny  s lamelárním  grafitem  o  hmotnosti  0,5 – 120 kg. 
Sortiment odlitků se řídí podle požadavků zákazníků. Zařízení Slévárna je provozováno průběžně ve 
třísměnném provozu 233 – 237 pracovních dnů v roce. 
Slévárna se skládá z těchto provozů: tavírna, pískové hospodářství, formovna - automatické formovací 
linky, jaderna, cídírna, máčecí linka a centrální kotelna 

Záměr se realizuje z důvodu zavedení tvárné litiny, kdy výrobkovým portfoliem budou 
komponenty pro automobilový průmysl.  Současný sortiment odlitků z šedé litiny bude zachován. 
Z hlediska funkčních celků se bude jednat o  

1. Přístavbu a rekonstrukce stávající slévárny šedé litiny (PS Formovna) – Předmětem 
rekonstrukce slévárny ve formovně je instalace nové automatické formovací linky AFL 
Disamatic 2013 B. K dispozici zůstává stávající automatická formovací linka (AFL) F1 Savelli, 
stávající automatická formovací linka AFL Disamatic 2013 Mk4 a stávající AFL Disamatic 
2032. 

2. Vestavbu pro přípravnu formovací směsi v surovinové hale (PS Přípravna) – Formovací 
směs bude připravována ve dvou nezávislých úpravnách, stávající pro AFL F1 Savelli a nová 
pro 3 AFL Disamatic. Nová přípravna bude instalovaná v surovinové hale a nahradí stávající 
přípravnu formovací směsi, zásobující nyní AFL Disamatic 2013 a AFL Disamatic 2032. 

3. Rekonstrukce vnitřních prostor tavírny a surovinové haly a instalace elektrotavírny (PS 
Tavírna) – Předmětem rekonstrukce v části tavírny bude instalace elektrických 
středofrekvenčních indukčních pecí se třemi kelímky včetně energetického zázemí, systému 
zavážení vsázky do pecních kelímků a vně haly zařízení k odprašování spalin. Současně bude 
provedeno zhotovení železobetonových zásobníků vsázkového materiálu v surovinové hale. 

4. Rekonstrukce částí vnitřních prostor a přesun provozu jaderny (PS Jaderna) – Předmětem 
rekonstrukce jaderny je úprava nevyužívaných prostor a instalace nového výrobního zařízení pro 



Hodnocení zdravotních rizik 
                                              Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné litiny a 

produkci inovovaných výrobků pro automobilový průmysl 
 

  Strana 4 (celkem 39) 

výrobu jader metodou Cold-box. Do rekonstruovaných prostor dojde rovněž k přesunu 
stávajícího zařízení jaderny tak aby byl vytvořen ucelený technologický uzel. 

 
Z hlediska stavebních úprav se jedná v objektu slévárny: 

1. U provozního souboru Formovna o rozšíření objektu, o výstavbu suterénu pro svoz vratného 
písku, základů, základových patek, o úpravy podlah a o instalaci podpůrných ocelových 
konstrukcí. 

2. U provozního souboru Přípravny o zvýšení části stávajícího objektu, o výstavbu základů, 
základových patek, o úpravy podlaha, o instalaci podpůrných ocelových konstrukcí a o opláštění 
předmětné části objektu. 

3. U provozního souboru Tavírna o výstavbu železobetonového základu, základových patek, o 
úpravy podlah a o opláštění předmětné části objektu. 

4. U provozního souboru Jaderna o úpravy podlah, o instalaci podpůrných ocelových konstrukcí a 
o opláštění předmětné části objektu. 

V rámci předkládaného záměru budou dále provedeny úpravy potřebných inženýrských sítí v 
rámci areálu závodu nutné pro provoz rekonstruovaných a dostavěných prostor. 

Součástí záměru, v rámci uvedeného předmětu rekonstrukce, je rovněž instalace moderních 
odlučovacích zařízení na odstraňování tuhých látek (prachu) z používané vzdušiny. Rekonstrukce 
výrobních prostor provozního souboru Tavírna dále vytvoří předpoklad k náhradě stávajících tavicích 
zařízení (kupolové pece) novým zařízením pracujícím na principu elektrické indukce, což umožní 
výrazným způsobem snížit emise z provozu tavení kovu. 

 
2.3 Údaje o populaci  

Městská část Brno-jih patří počtem obyvatel (cca 8500) ke středním, ale rozlohou k těm 
největším v Brně.  
Obytná zástavba je situována především východním směrem za řekou Svratkou (nejbližší ulice 
Jeneweinova ve vzdálenosti cca 270 m) a dále pak jižním směrem  - ul. Kšírova ve vzdálenosti 
200 – 250 m. 

S ohledem na charakteristiku zástavby v dotčené lokalitě nemá umístění záměru 
bezprostřední zásadní vliv na hustě zalidněné území.  
 
Použité zdroje informací: 
• Oznámení záměru podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí - záměr: Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné litiny a produkci inovovaných 
výrobků pro automobilový průmysl, zpracoval: Ing. Jaromír Pokoj 

• Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné litiny a produkci inovovaných výrobků pro 
automobilový průmysl - Feramo Metallum International s.r.o. Brno - rozptylová studie, zpracovaná 
Ing. Bohuslavem Poppem, Poradenská činnost v oblasti technicko-ekologické, Podlůšany 27, 
Opatovice nad Labem 

• Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné litiny a produkci inovovaných výrobků pro 
automobilový průmysl - Hluková studie, zhotovitelka RNDr. Zuzana Kadlecová – TOP - ENVI 
Tech Brno společnost s r.o., Zábrdovická 10, 615 00 Brno 

• Portál veřejné správy České republiky – regionální statistiky ČSÚ 
  
 
3. Charakteristika škodlivin a identifikace nebezpečnosti 
  

Prvním krokem v procesu hodnocení zdravotních rizik je sběr a vyhodnocení dat o možném 
poškození zdraví, které může být vyvoláno zjištěnými nebezpečnými faktory. Dostupné údaje o 
škodlivinách emitovaných do ovzduší a o jejich účincích na zdraví jsou převzaty z databází WHO, US 
EPA – IRIS apod.  
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Výpočet znečištění příspěvků k imisní zátěži byly v rozptylové studii pro posuzovaný záměr 
provedeny pro následující látky:  

Tuhé znečišťující látky vyjádřené jako frakce PM10 – volba této znečišťující látky souvisí 
s emisemi z technologických zdrojů. Porovnání bylo v rozptylové studii provedeno v 5 variantách: 

� Varianta 1A: Současný stav – provoz 2011 přepočten na maximální provozní hodiny 
(celkem 7,066 t TZL za rok) 

� Varianta 1B: Současný stav – provoz na limity a na maximální provozní hodiny 
(celkem 42,421 t TZL za rok) 

� Varianta 1C: Současný stav  -  reálný provoz 2011 (celkem 3,377 t TZL za rok, 
uveden pro informaci) 

 
� Varianta 2A: Nový stav – provoz na předpokládané hodnoty emisního zatížení a na 

maximální provozní hodiny (celkem 6,971 t TZL za rok) 
� Varianta 2B: Nový stav – provoz na emisní limity a maximální provozní hodiny 

(celkem 29,322 t TZL za rok) 
Tuhé znečišťující látky vyjádřené jako frakce PM10, NO2, CO, benzen a benzo(a)pyren- 

volba těchto znečišťujících látek souvisí s emisemi technologických zdrojů, spalovacích zdrojů a 
dopravy. Výpočty byly provedeny ve 2 variantách: 

 
� Varianta 3A: Současný stav – provoz 2011 přepočten na maximální provozní hodiny 
� Varianta 3B: Nový stav – provoz na předpokládané hodnoty emisního zatížení a na 

maximální provozní hodiny  
 

 Na základě rozptylové studie pro emise znečišťujících látek z bodových, plošných a liniových 
zdrojů byly vytipovány polutanty emitované do ovzduší, které lze v rámci posuzovaného záměru, buď 
vzhledem ke zjištěným koncentracím anebo známým vlastnostem, považovat za významné z hlediska 
potenciálního ovlivnění zdravotního stavu:  
• suspendované částice PM10   
• oxid dusičitý 
• oxid uhelnatý 
• benzen 
• benzo(a)pyren 
 
3.1 Suspendované částice frakce PM10 

Suspendované částice představují různorodou směs organických a anorganických částic 
kapalného a pevného skupenství, různé velikosti, složení a původu. Jsou definovány takto: 
suspendované částice jsou pevné nebo kapalné částice, které v důsledku zanedbatelné pádové rychlosti 
přetrvávají dlouhou dobu v atmosféře. 

Částice v ovzduší představují významný faktor s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Na 
rozdíl od plynných látek nemají specifické složení (velikost a složení částic je ovlivněno zdrojem, ze 
kterého pochází), nýbrž představují směs látek s různými účinky. Současně působí i jako vektor pro 
plynné škodliviny. 

Suspendované částice dělíme na primární a sekundární.  
Primární jsou emitované přímo ze zdrojů a můžeme je dále dělit na ty, které pochází 

z antropogenních zdrojů (spalování fosilních paliv, doprava, technologické procesy, antropogenní 
aktivity) a z přírodních zdrojů (mořský aerosol, sopečná činnost, kosmický spad). 

Sekundární částice jsou ty, které vznikají v ovzduší na základě probíhajících chemických a 
fyzikálních procesů a dále ty, které se do ovzduší dostávají resuspenzí (zvířením) v důsledku lidské 
činnosti (např.doprava)  nebo meteorologických faktorů (vítr). 

Malé částice podléhají koagulaci a kondenzaci, zvětšují se, ale jejich konečná velikost zpravidla 
nepřesáhne 2 µm. Tyto částice setrvávají v ovzduší relativně dlouho, udává se cca 7 až 30 dnů. Částice 
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vzniklé mechanickým dispergováním jsou naopak obvykle větší než 2 µm a jejich životnost v ovzduší je 
kratší. 

Z hlediska původu, složení i chování se jemná frakce částic do 2,5 µm a hrubší frakce většího 
průměru významně liší. pH jemných částic je často v kyselé oblasti, jemné částice jsou do značné míry 
rozpustné a zahrnují sekundárně vzniklé aerosoly kondenzací plynů, částice ze spalování fosilních paliv 
včetně dopravy a znovu kondenzované organické či kovové páry. Převažují zde částice vznikající až 
sekundárně reakcemi plynných škodlivin ve znečištěném ovzduší. Obsahují jak uhlíkaté látky, které 
mohou zahrnovat řadu organických sloučenin s možnými mutagenními účinky, tak i soli, hlavně sulfáty 
a nitráty. Mohou též obsahovat těžké kovy, z nichž některé mohou mít karcinogenní účinek. V ovzduší 
jemné částice perzistují dny až týdny a vytvářejí více či méně stabilní aerosol, který může být 
transportován stovky až tisíce kilometrů. Tím dochází k jejich rozptýlení na velkém území a stírají se 
tak rozdíly mezi jednotlivými oblastmi. Velmi důležité z hlediska expozice obyvatel je pronikání 
jemných částic do interiérů budov, kde lidé tráví většinu času. 

Hrubší částice naproti tomu bývají zásaditého pH, jsou z větší části nerozpustné a vznikají 
nekontrolovaným spalováním, mechanickým rozpadem materiálu zemského povrchu, při demolicích, 
dopravě na neupravených komunikacích a sekundárním vířením prachu. Podléhají rychlé sedimentaci 
během minut až hodin s přenosem řádově do kilometrových vzdáleností. 

Definice základních pojmů: 
- suspendované částice frakce PM10 – částice, které projdou velikostně selektivním vstupním 

filtrem vykazujícím pro aerodynamický průměr 10 µm s odlučovací účinností 50% 
- suspendované částice frakce PM2,5 – částice, které projdou velikostně selektivním vstupním 

filtrem vykazujícím pro aerodynamický průměr 2,5 µm s odlučovací účinností 50% 
Ze zprávy Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu 

prostředí ČR v roce 2010 bylo naplněno alespoň jedno z kritérií překročení ročního imisního limitu pro 
suspendované částice frakce PM10 (aritmetický roční průměr > 40 µg/m3 a/nebo více než 35 
překročení 24 hod. limitu 50 µg/m3/kalendářní rok). V jednotlivých typech městských lokalit, v 
závislosti na intenzitě okolní dopravy, se roční střední hodnota pohybovala v rozsahu od 26 µg/m3 
v dopravou nezatížených lokalitách, přes 28 µg/m3 u dopravně středně zatížených, 35 µg/m3 v dopravně 
extrémně exponovaných místech až po více než 43 µg/m3 ročního průměru v průmyslem silně 
exponovaných lokalitách. Z tohoto srovnání je zřejmá přímá závislost na intenzitě dopravy, kdy se 
emise z liniového zdroje/zdrojů přičítají k městskému pozadí dále ovlivňovanému lokálními malými 
zdroji – topeništi. Dlouhodobě pozorovaný vývoj – snižování měřených hodnot v některých zatížených 
oblastech je v průměru kompenzován pozvolným „zhoršováním“ situace v málo zatížených lokalitách. 
Situace v zátěži aerosolovými částicemi frakce PM10 se meziročně v zásadě nezměnila významně, ale v 
kontextu dlouhodobějšího vývoje má v sídlech charakter spíše mírného nárůstu. To potvrzuje vývoj 
překročení hodnoty 20 µg/m3/rok (doporučené jako hraniční Světovou zdravotnickou organizací); ta 
byla v roce 2010 překročena na 68 ze 71 zahrnuté měřicí stanice (v roce 2009 to bylo na 54 ze 77 
stanic). Alespoň jedno z kritérií překročení ročního imisního limitu pro suspendované částice frakce 
PM10 bylo v roce 2010 naplněno na 27 ze 71 do zpracování zahrnutých měřicích stanic (38 %). V silně 
průmyslem a dálkovým přenosem exponovaných oblastech moravskoslezského kraje se počet 
mezidenních nárůstů 24hod. průměrné koncentrace o více než 10 µg/m3 pohyboval na úrovni 100. 
Hodnota ročního aritmetického průměru na pozaďové stanici ČHMÚ Košetice byla 19,5 µg/m3 (18,1 
µg/m3 v roce 2009), což je společně s deseti překročeními 24hod. koncentrace 50 µg/m3 srovnatelné 
s hodnotami měřenými v dopravou nezatížených městských lokalitách. 

Do zpracování za rok 2010 bylo zahrnuto měření suspendovaných částic frakce PM2,5 na 17 
městských stanicích – na pěti stanicích v Praze, dvou v Ostravě a po jedné stanici v dalších 10 sídlech. 
Hodnota ročního imisního stropu 25 µg/m3 navrhovaná EU v nové rámcové direktivě (2008/50/ES 
o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu) byla překročena pouze na dvou stanicích 
v Ostravě (č. 1064 s 39,0 µg/m3 a č. 1410 s 42,5 µg/m3) a na jedné stanici v Mostě (č. 1005 26,4 µg/m3), 
hodnota 20 µg/m3 ročního průměru byla překročena na 6 měřicích stanicích v Plzni, Liberci, Brně, 
Praze 4, 5 a na Praze 10. Průměrný roční podíl suspendovaných částic frakce PM2,5 ve frakci PM10 
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vypočítaný z hodnot souběžně měřených na 17 stanicích se pohyboval od 49,6 % na stanici v Praze 8 do 
84 % na stanici č. 1322 v Plzni. 
 
3.2 Oxid dusičitý NO2, CASRN 10102-43-9 
 
 Oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější klasické škodliviny v ovzduší. Hlavním zdrojem 
antropogenních emisí oxidů dusíku do ovzduší je spalování fosilních paliv. Ve většině případů jsou 
emitovány převážně ve formě oxidu dusnatého, který je ve vnějším ovzduší rychle oxidován 
přítomnými oxidanty na oxid dusičitý. Suma obou oxidů je označována jako NOx. Oxidy dusíku patří 
mezi látky, které se v ovzduší mohou podílet na vzniku ozónu a oxidačního smogu. Mohou též reagovat 
za vzniku dalších organických dusíkatých sloučenin s možným vlivem na zdraví, souhrnně 
označovaných jako NOy (HNO3, HNO2, NO3, N2O5, peroxyacetylnitrát aj.). 
Oxid dusičitý NO2 je z hlediska účinků na lidské zdraví významnější a je o něm k dispozici nejvíce 
údajů. Z toho důvodu byl v roce 2002 způsob hodnocení změněn, v současné době se hodnotí 
koncentrace NO2, nikoli sumy všech oxidů. Z toho vyplývá i navazující změna v celkovém přístupu 
k hodnocení znečištění touto noxou. Hodnocení zdravotního rizika bude proto provedeno pro tuto látku. 
 Oxid dusičitý je dráždivý plyn červenohnědé barvy, silně oxidující, štiplavě dusivě páchnoucí. 
Protože není příliš rozpustný ve vodě, je při inhalaci jen zčásti zadržen v horních cestách dýchacích,  
v převaze však proniká do dolních cest dýchacích, kde se pozvolna rozpouští a s dlouhodobou latencí 
může přímým toxickým působením na kapiláry plicních sklípků vyvolat edém plic. Prahovou 
koncentraci pachu uvádějí různí autoři mezi 200 až 410 µg/m3.  

Průměrné roční koncentrace NO2 se v městských oblastech obecně pohybují v rozmezí 20 až 
90  µg/m3. Krátkodobé koncentrace silně kolísají v závislosti na denní době, ročním období a 
meteorologických podmínkách. Přírodní pozadí představují roční průměrné koncentrace v rozmezí 0,4 – 
9,4 µg/m3. 
Ze zprávy Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva z roku 2010 nepřekročily koncentrace 
oxidu dusičitého na pozaďových stanicích EMEP 10 µg/m3. Ve městech se v závislosti na intenzitě 
okolní dopravy pohybovaly v rozsahu od 20 µg/m3 v nezatížených lokalitách, přes 28 µg/m3 u dopravně 
středně zatížených stanic až k 50 µg/m3 ročního průměru v dopravně silně zatížených lokalitách – 
dopravních „hot spot“ v Praze. V městských celcích se na výsledném znečištění oxidem dusičitým 
kromě dopravy podílí teplárny, výtopny, domácí topeniště a průmyslové zdroje (REZZO I) – zejména v 
ostravsko-karvinské oblasti.  
NO2 patří mezi významné škodliviny ve vnitřním ovzduší budov. Mimo vnější ovzduší se zde jako zdroj 
emisí uplatňuje hlavně tabákový kouř a provoz plynových spotřebičů. WHO uvádí průměrné 
koncentrace z 2-5 denních měření v bytech v 5 evropských zemích v rozmezí 20-40 µg/m3 v obývacích 
pokojích a 40-70 µg/m3 v kuchyních s plynovým vybavením. V bytech situovaných na ulice s rušným 
dopravním provozem byly tyto hodnoty dvojnásobné. Při používání neodvětraných kuchyňských 
sporáků však mohou být tyto hodnoty ještě podstatně vyšší, průměrná několika denní koncentrace NO2 

může přesáhnout 200 µg/m3 s maximálními hodinovými hodnotami až 2000 µg/m3. 
 

3.3 Oxid uhelnatý, CO   

Oxid uhelnatý je jedna z nejběžnějších a velmi rozšířených škodlivin v ovzduší. Je to  bezbarvý 
plyn bez zápachu, který při vdechování nedráždí. Vzniká při nedokonalém spalování organických 
sloučenin (např. benzinu). Také výfukové plyny vznětových motorů obsahují 4-10% oxidu uhelnatého. 
Větší množství CO vzniká i při odstřelech a výbuších.  

Hlavním účinkem oxidu uhelnatého je blokáda krevního barviva hemoglobinu (Hb) a tvorba 
karboxyhemoglobinu (COHb). Vazbou na Hb jej vyřazuje z funkce přenašeče kyslíku v organismu a 
způsobuje anoxii tkání (tkáňové dušení).  Za normální koncentrace kyslíku ve vzduchu již 0,1 % CO 
vyvolá během několika minut 50% přeměnu hemoglobinu na COHb, který není schopen přenášet 
kyslík. Se zvyšováním koncentrace COHb  v krvi se přitom disociační křivka oxyhemoglobinu posunuje 
doleva a proto se z něj uvolní méně kyslíku do tkání. Pro sníženou tvorbu oxidu uhličitého ve tkáních 
při nezměněném výdeji v plicích vzniká hypokapnie. Kromě toho má oxid uhelnatý i jiné účinky, které 
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však bývají účinkem na krevní barvivo zatlačeny do pozadí. Je to účinek na myoglobin  a na jiné 
tetrapyrolové látky. Řada enzymů s obsahem stopových kovů mění účinkem oxidu uhelnatého aktivitu. 
Pravděpodobně zasahuje i do metabolismu glycidů. 

Kromě délky expozice záleží i na fyzické zátěži – při vyšším minutovém volumu se vstřebá více 
CO a hladiny COHb jsou vyšší. Orgány s nejvyššími požadavky na přísun kyslíku, zejména mozek, 
myokard, jsou postiženy nejdříve. Při hypoxii (nedostatečné zásobování tkání kyslíkem) se rovněž snáze 
projeví anginózní obtíže při ischemické nemoci srdeční. Vazba CO na hemoglobin je reverzibilní, za 
cca 2-4 hodiny pobytu v normálním ovzduší poklesne COHb zhruba na 50 % maximální hodnoty. U 
silných kuřáků se běžně nachází v krvi 5 % i více COHb, u nekuřáků kolem 1 %. Kuřáci, kteří tabákový 
kouř inhalují, mají v závislosti na spotřebě až 15 % hemoglobinu ve formě COHb; již to snižuje jejich 
tělesnou výkonnost a navíc se zhoršují jejich průvodní choroby, jako koronární skleróza nebo emfyzém 
plic. Stejná koncentrace COHb nevyvolá u každého stejný obraz otravy. Udává se, že mladší lidé jsou 
na CO citlivější a snad i muži jsou citlivější než ženy, ale naopak těhotné ženy jsou na CO velmi citlivé. 

Akutní otrava při náhlém a velkém zvýšení koncentrace CO ve vdechovaném vzduchu, kdy 
hladina COHb překročí 70 %, může probíhat bleskově a může způsobit smrt v několika vteřinách. Při 
menší expozici, do 30 % COHb, se projevuje nejčastěji bolestmi hlavy, pocitem tlaku ve spáncích, 
bušením krve v hlavě a tlakem na prsou. Takřka pravidlem je při těžší otravě žaludeční nevolnost a 
zvracení, akční neschopnost (nechuť k útěku ze zamořeného prostředí. Při těžké otravě se prohlubuje 
bezvědomí, v němž se mohou projevit křeče, později je bezvědomí hluboké a bez pohybu. Dech je 
nepravidelný a povrchní, tep rychlý, nitkovitý. V tomto stavu může nastat smrt. Nedojde-li ke smrti, 
prognóza může a nemusí být dobrá (mohou přetrvávat neurologické příznaky). Větší naději na 
uzdravení bez následků mají ti, kteří byli krátký čas v prostředí s vyšší koncentrací CO, než ti, kteří byli 
dlouhodobě v prostředí s nižší koncentrací.  

Chronická otrava oxidem uhelnatým se popírá, poněvadž vazba CO na hemoglobin je 
reverzibilní. Obtíže, které se jako projev popisují, zapadají do obrazu pseudoneurastenického syndromu, 
vegetativních obtíží, extrapyramidové symptomy.  

Karcinogenní ani mutagenní účinky oxidu uhelnatého nebyly v žádné studii zjištěny. 
 

 
3.4 Benzen, (C6H6), CASRN 71-43-2 

Benzen je bezbarvá kapalina, málo rozpustná ve vodě, charakteristického aromatického 
zápachu, která se snadno odpařuje. Je obsažen v surové ropě a ropných produktech. Hlavní užití je 
v chemickém průmyslu při výrobě styrenu, ethylbenzenu, fenolu a dalších sloučenin a jako aditivum do 
benzinu. V minulosti byl používán jako rozpouštědlo. Hlavními zdroji uvolňování benzenu do ovzduší 
jsou vypařování z pohonných hmot, výfukové plyny a cigaretový kouř. 

Při inhalaci je v plicích vstřebáno asi 50 % vdechnutého benzenu. Ze zažívacího traktu je 
pravděpodobně absorbován kompletně. Přes kůže se absorbuje jen asi 1% aplikované dávky. Po 
vstřebání je distribuován v těle nezávisle na bráně vstupu, nejvyšší koncentrace metabolitů byly zjištěny 
v tukových tkáních. Benzen  je v játrech a snad i v kostní dřeni oxidován  na hlavní metabolit fenol a 
dihydroxyfenoly. Asi 15 % vstřebaného benzenu  je v nezměněné formě vyloučeno vydechovaným 
vzduchem. Metabolity jsou vylučovány močí. 

Hlavní cestou příjmu benzenu do organismu je inhalace z ovzduší, zejména v místech 
s intenzivnější dopravou nebo v blízkosti čerpacích stanic. Významné však mohou i koncentrace 
benzenu v interiérech budov, zejména v závislosti na cigaretovém kouři. V menší  míře je přijímán i 
s potravou. Expozice z pitné vody je pro celkový příjem při běžných koncentracích zanedbatelná. 
Individuální výše celkového příjmu benzenu nejvíce závisí na kuřáctví. 
  Akutní otrava benzenem inhalační a dermální cestou vyvolává  po počáteční stimulaci a euforii 
útlum centrálního nervového systému. Dochází též k podráždění kůže a sliznic. Syndromy po požití 
zahrnují zvracení, ztrátu koordinace až delirium, změny srdečního rytmu. Kritickým orgánem při 
chronické expozici je kostní dřeň. Účinkem metabolitů benzenu zde dochází ke vzniku různých poruch 
krvetvorby až pancytopenii. Pozorovány byly též  imunologické změny. O fetotoxických nebo 
teratogenních účincích benzenu nejsou přesvědčivé zprávy. Při hodnocení rizika benzenu se hlavní 
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pozornost věnuje karcinogenitě. Pro chronický nekarcinogenní toxický účinek jsou v  databázi IRIS 
uvedeny  hodnoty pro orální referenční dávku RfDo = 0,004 mg/kg-den (UF = 300 a MF = 1) a  
inhalační referenční koncentraci RfC = 0,03 mg/m3 (UF = 300 a MF = 1).  
  Benzen je prokázaný lidský karcinogen, zařazený IARC do skupiny 1. US EPA jej též řadí do 
kategorie A jako známý lidský karcinogen pro všechny cesty expozice. Epidemiologické studie u  
profesionálně exponované populace poskytly jasné důkazy o kauzálním vztahu k akutní myeloidní 
leukémii a naznačují vztah i k chronické myeloidní leukémii a chronické lymfadenóze. Přesný 
mechanismus účinku benzenu při vyvolání leukémie není dosud znám, předpokládá se, že je to důsledek 
ovlivnění buněk kostní dřeně metabolity benzenu, přičemž se zde kromě genotoxického efektu patrně 
uplatňují i další cesty. Karcinogenita benzenu je potvrzena i nálezy z experimentů na zvířatech, u 
kterých benzen při inhalační i perorální expozici vyvolává řadu malignit různého typu a lokalizace. 
V testech na bakteriích sice benzen nevykazuje mutagenní účinek, avšak in vivo způsobuje 
chromosomální aberace u savčích buněk včetně lidských.  

Zpráva Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí 
ČR v roce 2010 potvrzuje hodnocením výsledků význam průmyslu a dopravy jako největších zdrojů 
těkavých organických látek a zvláště benzenu do ovzduší. Rozdíl mezi zátěží benzenem u lokalit 
ovlivněných různým zastoupením zdrojů je zřejmý z rozpětí ročních hodnot benzenu na městských 
stanicích zatížených a nezatížených dopravou a průmyslem. 

V městských nezatížených lokalitách se roční střední hodnoty pohybovaly okolo 1 µg/m3, na 
pozaďové stanici v Košeticích byla zjištěna hodnota 0,55 µg/m3. Roční střední hodnota benzenu se v 
městských, dopravně různě zatížených lokalitách pohybovala v rozmezí 1,04 až 2,07 µg/m3. 
Srovnatelná roční střední hodnota (2,1 µg/m3) byla zjištěna i na dopravně extrémně zatíženém „hot 
spot“ v Praze 2 v Legerově ulici. Roční střední hodnoty v průmyslem zatížených oblastech (Ostrava, 
Karviná) byly v rozsahu od 4,3 do 6,7 µg/m3. Nejvyšší roční průměrná hodnota 6,7 µg/m3, zjištěná v 
ostravské čtvrti Přívoz na stanici č. 1410, překračuje imisní limit.  
 
3.5 Polycyklické aromatické uhlovodíky, benzo(a)pyren 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) představují skupinu organických látek, tvořených 
dvěma nebo více kondenzovanými benzenovými jádry, která mohou být různě orientována a 
substituována, z čehož vyplývá velká rozmanitost jejich vlastností. Vznikají při nedokonalém spalování 
organických látek a vzhledem k rozšířenosti jejich přírodních i antropogenních zdrojů jsou prakticky 
všudypřítomné. Většina PAU se dostává do životního prostředí cestou atmosféry z řady procesů 
spalování a pyrolýzy. V ovzduší jsou většinou vázány na pevné částice a mohou být transportovány na 
značné vzdálenosti. Významným zdrojem PAU pro vnitřní ovzduší v budovách je tabákový kouř.   

Za hlavní zdroj PAU pro člověka je považována potrava v důsledku tvorby PAU během její 
přípravy a v důsledku kontaminace plodin atmosférickým spadem. PAU jsou sice málo rozpustné ve 
vodě, ale vysoce lipofilní. Snadno se vstřebávají plícemi, zažívacím traktem i přes kůži. V organismu 
podléhají PAU komplexní metabolické přeměně za vzniku metabolitů, z nichž některé mohou iniciovat 
vznik nádorového bujení.   

Při běžné expozici u lidí ze složek životního prostředí se doposud nepředpokládalo reálné riziko 
nekarcinogenních toxických účinků, avšak výsledky posledních výzkumů upozorňují na  PAU obsažené 
v jemné frakci suspendovaných částic v ovzduší. Kritickým účinkem, kterému je věnována největší 
pozornost, je však karcinogenita, která je u BaP a několika dalších PAU dostatečně dokumentována v 
experimentech na zvířatech a svědčí o ní i výsledky epidemiologických studií u profesionálně 
exponované populace.   

Jednotka karcinogenního rizika benzo(a)pyrenu UCR = 8,7x10-2 doporučená WHO byla 
odvozena na základě epidemiologické studie profesionálně exponované populace. Při aplikaci výše 
uvedené UCR 8,7x10-2 pak vychází koncentrace BaP ve vnějším ovzduší, odpovídající akceptovatelné 
úrovni karcinogenního rizika pro populaci 1x10-6 v úrovni roční průměrné koncentrace 0,012 ng/m3. 
WHO nestanovuje pro PAU ve vnějším ovzduší doporučenou limitní koncentraci. Důvodem je jak 
bezprahový karcinogenní účinek, který představuje hlavní riziko těchto látek v ovzduší, tak i jejich 
výskyt ve směsích a možnost interakce s  pevnými částicemi a dalšími látkami v ovzduší. Doporučuje 
proto, aby obsah PAU v ovzduší byl omezován na nejnižší možnou úroveň.  
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Monitoring PAU v roce 2010 zahrnoval měření na 9 stanicích provozovaných zdravotními 
ústavy (ZÚ/SZÚ) a na 9 stanicích provozovaných ČHMÚ, z nichž stanice (Košetice) je klasifikována 
jako pozaďová. Z porovnání imisních charakteristik stanic umístěných v jednotlivých typech městských 
lokalit vyplývá, že se jedná vždy o kombinaci vlivu dvou hlavních zdrojů emisí PAU (domácí topeniště 
a doprava), kdy se emise z liniových zdrojů sčítají s městským pozadím ovlivňovaným lokálními 
malými zdroji. Specifickým případem je průmyslem a starou zátěží exponovaná ostravskokarvinská 
aglomerace, kde se k obvyklým zdrojům (doprava a lokální zdroje) přidávají jako majoritní velké 
průmyslové celky a dálkový transport. 

V roce 2010 byla hodnota cílového imisního limitu (CIL) pro benzo[a]pyren (BaP) překročena 
na 12 z 18 do zpracování zahrnutých stanic. Hodnota CIL byla nejenom čtyř a vícenásobně překročena 
na všech stanicích v Ostravě a v Karviné (4,4 až 7,2 ng/m3) ale i 4,3krát na stanici Kladno-Švermov. Na 
ostatních městských stanicích byla hodnota CIL překročena maximálně o 80 %. Nejnižší hodnota 
zjištěná v roce 2010 na stanici č. 1678 v Hradci Králové (0,52 ng/m3) je srovnatelná s koncentracemi na 
pozaďové stanici ČHMÚ č. 1138 v Košeticích (0,56 ng/m3). Hodnoty ročních středních průměrů BaP, 
používaného jako indikátoru zátěže ovzduší PAU, se v lokalitách nezatížených průmyslovými zdroji 
pohybovaly v rozpětí mezi 0,5 až 1,8 ng/m3, se střední hodnotou 1 ng/m3. V letním období, v dopravou 
zatížených lokalitách se hodnoty pohybovaly i pod 0,1 ng/m3, v zimní sezóně nepřekračovaly 10 ng/m3, 
a to ani v oblastech s vyšším podílem emisí z domácích topenišť spalujících fosilní paliva; roční střední 
hodnota pro tento typ lokalit byla 1,0 ng/m3. V průmyslem zatížených lokalitách (chemický průmysl, 
metalurgie atp.), především v ostravsko-karvinské aglomeraci, jsou několikanásobně vyšší roční střední 
hodnoty navíc doprovázeny zimními 24hod. maximy v řádu desítek ng/m3; v letním období se zde 
měřené hodnoty nejčastěji pohybovaly do 3 ng/m3; střední roční hodnota pro tuto kategorii byla 5,0 
ng/m3 
 

 
 
4. Charakterizace nebezpečnosti, vztah dávky a účinku 

 
 Suspendované částice frakce PM10 a PM2,5 

Účinek suspendovaných částic závisí na jejich velikosti, tvaru a chemickém složení. V současné 
době se klade význam na zohlednění velikosti částic, která je rozhodující pro průnik a depozici 
v dýchacím traktu. Větší částice jsou zachyceny v horních partiích dýchacího ústrojí, obvykle se 
dostanou do trávicího ústrojí a jedinec je jim exponován také jejich požitím. Částice frakce PM10 (tzv. 
torakální frakce) se dostávají pod hrtan do dolních cest dýchacích, jemnější částice označené jako frakce 
PM2,5 (tzv. respirabilní frakce) pronikají až do plicních sklípků. Největší podíl prachu se ukládá 
v plicích při velikosti částic mezi 1 až 2 µm. S dalším zmenšováním se částice začínají chovat jako 
plynné molekuly a jejich retence v plicích klesá. Částice menší než 0,001 µm jsou téměř všechny zase 
vydechovány. Účinky suspendovaných částic jsou dále ovlivněny jejich chemickým složením a adsorpcí 
dalších znečišťujících látek na jejich povrchu. 
Hodnocení akutních účinků a změn v denních koncentracích: Suspendované částice dráždí sliznici 
dýchacích cest, mohou způsobit změnu morfologie i funkce řasinkového epitelu, zvýšit produkci hlenu 
a snížit samočisticí schopnosti dýchacího ústrojí. Tyto změny usnadňují vznik infekce. Recidivující 
akutní zánětlivá onemocnění mohou vést ke vzniku chronické bronchitidy, chronické obstrukční nemoci 
plic s následným přetížením pravé srdeční komory a oběhovým selháním. Tento vývoj je současně 
podmíněn a ovlivněn mnoha dalšími faktory jako je stav imunitního systému, alergická dispozice, 
expozice v pracovním prostředí, kouření apod. Efekt krátkodobě zvýšených koncentrací 
suspendovaných částic frakce PM10 se projevuje zvýrazněním symptomů u astmatiků a zvýšením 
celkové nemocnosti i úmrtnosti. Citlivou skupinou jsou děti, starší osoby a osoby s chronickým 
onemocněním dýchacího a oběhového ústrojí. 

Účinkům suspendovaných částic na zdraví je věnována stále velká pozornost, přesto se stále 
nepodařilo stanovit prahovou koncentraci, která by byla bez účinku. Za nejvýznamnější z hlediska vlivů 
na zdraví se považuje nejjemnější frakce suspendovaných částic < 2,5 µm, na které se významně podílí 
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sekundární vznik částic chemickými reakcemi původně plynných látek v ovzduší, jako je oxid dusičitý a 
siřičitý. 

Současné závěry o účincích suspendovaných částic na zdraví vycházejí především z výsledků 
epidemiologických studií posledních 10let. Mezi nejčastěji popisované efekty patří ovlivnění 
nemocnosti a úmrtnosti, ke kterým dochází již při velmi nízké úrovni expozice. Mnoho prací ukazuje na 
zvýšení celkové úmrtnosti o 3-12 %, při zvýšení denní koncentrace TSP o 100 µg (respektive o 50 
µg/m3 PM10 a PM2,5), u respiračních příčin smrti se udává zvýšení až o 17 %. Úmrtnost stoupá 
neprodleně nebo se zpožděním 1 – 3 dny. Ve studii realizované ve 20 největších amerických městech 
v letech 1987 až 1994 bylo prokázáno (Samet a spol.), že zvýšení denní průměrné koncentrace PM10 o 
10 µg/m3 nad 50 µg/m3 vede ke zvýšení celkové úmrtnosti o 0,5 % a úmrtnost na kardiovaskulární a 
respirační příčiny se zvyšuje o 0,7 %. Tyto výsledky jsou velmi konzistentní se závěry z předchozích 
studií, které publikovali Dockery, Pope a Schwarz a ve kterých se zvýšení celkové úmrtnosti vztažené 
ke zvýšení koncentrace PM10 o 10 µg/m3 nad 50 µg/m3 pohybovalo v rozmezí 0,4 – 1 %. 

Epidemiologické studie dále uvádějí vztahy mezi změnami denních imisních koncentrací PM10 
a počtem hospitalizací pro respirační onemocnění dýchacího traktu (např. kašel) a změnami plicních 
funkcí při spirometrickém vyšetření. Jako sumární odhad z různých epidemiologických studií vztažený 
ke zvýšení denní průměrné koncentrace PM10 o 10 µg/m3 nad 50 µg/m3 uvádí WHO konkrétně zvýšení 
počtu hospitalizací z důvodu respiračních onemocnění o 0,8 %, nárůst použití léků k rozšíření průdušek 
při astmatických potížích o 3 %, zvýšení počtu lidí trpících kašlem o 3,6 % a lidí s podrážděním dolních 
dýchacích cest o 3,2 %. 

Pro hodnocení dlouhodobých účinků: Na základě ročních průměrných koncentrací existuje 
pro tyto účinky méně podkladů. Pozorované účinky se většinou týkají snížení plicních funkcí při 
spirometrickém vyšetření u dětí i dospělých, výskytu symptomů chronické bronchitidy a spotřeby léků 
pro rozšíření průdušek při dýchacích obtížích a zkrácení očekávané délky života. Pro zdravotní účinky 
prašnosti vyjádřené jako PM10 jsou předpokládány účinky bezprahové, s lineární závislostí vztahu dávka 
– účinek. Pro prašnost vyjádřenou jako PM10 je v materiálech WHO uváděna závislost pro různé 
projevy zdravotních účinků. V případě potřeby může být hodnocení zdravotních rizik doplněno i o další 
závislosti podle materiálů WHO, event. závislosti uvedené v epidemiologické metaanalýze (Aunanová, 
1995), v současné době jsou k dispozici i výsledky novějších studií, které byly verifikovány 
v materiálech WHO (2006). 

Předpokládané bezprahové účinky vlivu prašnosti na exponovaný organismus vedly k revizi 
doporučených hodnot WHO (WHO, 2005) pro imise prašnosti a k zvýšenému zájmu o frakci PM2,5. 
Platná současná revize doporučených hodnot WHO (Air Quality Guideline value – AQG) stanovila pro 
PM10 20 µg/m3 pro roční průměrné imise prašnosti ve volném venkovním prostředí a pro krátkodobé 
(denní) imise 50 µg/m3. Tyto hodnoty jsou však za současných imisních podmínek v ČR obtížně 
dosažitelné a obvykle jsou překračovány i ve velmi čistých oblastech, především vlivem sekundární 
prašnosti a vlivem způsobu hospodaření v krajině. 

Pro imise PM2,5 jsou stanoveny AQG na 10 µg/m3 (průměrné roční imisní koncentrace) a 25 
µg/m3 pro krátkodobé (denní) imisní koncentrace této frakce prachu ve volném venkovním prostředí 
(WHO, 2005).  

Výše uvedené doporučené hodnoty prašnosti vycházejí z epidemiologických studií, které 
kvantifikovaly souvislost mezi výskytem poškození zdravotního stavu populace a úrovni expozice 
prašných částic. Epidemiologické studie prokazují, že z hlediska poškození zdravotního stavu má 
největší význam frakce PM2,5, v praxi jsou však dostupnější údaje měření PM10. Pro přepočet frakcí 
PM2,5/PM10 je v materiálu WHO (2005) doporučen koeficient 0,5 (rozpětí 0,5 – 0,8). V podmínkách 
imisní situace České republiky se tento koeficient pohybuje v blízkosti horní meze doporučené WHO. 

Závěry epidemiologických studií, které byly použity pro konstrukci doporučených hodnot 
prašnosti WHO (2005), případně uvedených v novějším materiálu WHO zaměřeném pouze na vlivy 
prašnosti na exponovanou populaci (WHO, 2006) uvádějí následující vztahy mezi zvýšením prašnosti a 
výskytem symptomů poškození zdravotního stavu populace. Jako vstupní je použita hodnota zvýšení 
prašnosti o 10 µg/m3 příslušné frakce PM. Výsledný efekt je vyjádřen jako změna (zvýšení) výskytu 
jednotlivých symptomů poškození zdraví oproti situaci s nižší zátěží prašnosti na lokalitě (pomocí %, 
případně epidemiologických ukazatelů – RR, OR), případně výskytem nových případů symptomu 
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poškození zdraví v populaci určité četnosti (většinou 100 000 obyvatel, případně určité věkové 
kohorty). Vztahy jsou formulovány jako lineární, neboť nebyl prokázán prahový účinek vlivu prašnosti 
na zdravotní stav populace. 

Epidemiologické studie shrnuté v materiálu WHO (2006) indikují zvýšení úmrtnosti dospělé 
populace nad 30 let věku při zvýšení dlouhodobé prašnosti z antropogenních emisních zdrojů o 10 
µg/m3 PM2,5 o 6%. Dětská mortalita se zvyšuje o 4% (rozpětí CI 95 = 2 – 7%) vlivem dlouhodobého 
zvýšení průměrné koncentrace PM10 o 10 µg/m3. 

 
Ukazatel/rok  Frakce 

PM  
četnost/10 µµµµg/m3 zvýšení 
dlouhodobé průměrné 
prašnosti 

Početnost populace 

Efekty dlouhodobé expozice (průměrné denní PM) 
Nové případy chronické 
bronchitidy/rok osob starších 27 let 

PM10 26,5 (CI95 = 1,9 – 54,1) 100000 dospělých 

Efekty krátkodobé expozice (průměrné denní PM) 
Akutní případy pro srdeční 
hospitalizace 

PM10 4,34 (CI95 = 2,17 – 6, 51) 100000 celkové populace 

Akutní případy hospitalizace pro 
respirační onemocnění/rok 

PM10 7,03 (CI95 = 3,83 – 10,3) 100000 celkové populace 

Počet dnů omezené aktivity 
(RADs)/rok 

PM2,5 902 (CI95 = 792 – 1014) 
1000, populace věku 
15 – 64 let 

Ztracené pracovní dny (WLDs)/rok 
PM2,5 207 (CI95 = 176 – 283) 

1000, populace věku 
15 – 64 let 

Zvýšení počtu dnů použití 
bronchodilatátorů/rok PM10 180 (CI95 = -690 – 1060) 

1000, populace věku 
5 – 14 let (frekvence 
astmatu cca 15%) 

Zvýšení počtu dnů použití 
bronchodilatátorů/rok PM10 912 (CI95 = -912 – 2774) 

1000, populace věku 
>20 let (frekvence 
astmatu cca 4,5%) 

Respirační symptomy dolních cest 
dýchacích a kašle dětí/rok PM10 

1,86 (CI = 0,92 – 2,77), 
přírůstek „symptom-day“ 

1 dítě věku 5 – 14 let 
 

Respirační symptomy dolních cest 
dýchacích a kašle dospělých 
s chronickým respiračním 
onemocněním/rok 

PM10 

1,3 (CI 95 = 0,15 – 2,43), 
přírůstek „symptom-day“ 

1 osoba s chronickým 
respir. Onemocněním 
(frekvence cca 30% 
dospělé populace) 

 
Národní standard USA stanoví (NAAQS USA) jako primární standard (pro ochranu zdraví 

populace) pro limitní hodnoty PM10 = 150 µg/m3 (maximální průměrná denní koncentrace), roční imisní 
koncentrace je v současné době ve stadiu revize. Pro PM2,5 je stanoven primární standard 15 µg/m3 
(průměrná roční koncentrace) a 35 µg/m3 (maximální průměrná denní koncentrace). 
 
4.2 Oxid dusičitý,  NO2  

Akutní účinky na lidské zdraví v podobě ovlivnění plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest se 
u zdravých osob projevují až při vysoké koncentraci NO2 nad 1880 µg/m3. Krátkodobá expozice nižším 
koncentracím však vyvolává zdravotní odezvu u citlivých skupin populace, jako jsou pacienti s 
chronickou obstrukční chorobou plic a zejména astmatici, kteří uvádějí subjektivní potíže již od 
koncentrace 900 µg/m3. U pacientů s chronickou obstrukční chorobou plic bylo zjištěno mírné snížení 
dýchacích funkcí po tříhodinové expozici NO2 v koncentraci 560 µg/m3.  

WHO považuje za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány 
zdravotně nepříznivé účinky) koncentraci 375 - 565 µg/m3 při 1 - 2 hodinové expozici, která u této části 
populace zvyšuje reaktivitu dýchacích cest a působí malé změny plicních funkcí.  
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Některé studie naznačují, že NO2 zvyšuje bronchiální reaktivitu u citlivých osob při  
působení dalších bronchokonstrikčních vlivů (chlad, cvičení, alergeny v ovzduší) již při nižších 
úrovních krátkodobé expozice.  

Skupina expertů WHO proto při odvození návrhu doporučeného imisního limitu vycházejícího 
z hodnoty LOAEL použila míru nejistoty 50 % a tak dospěla u NO2 k doporučené 1 hodinové limitní 
koncentraci 200 µµµµg/m3.  

Při poloviční koncentraci cca 100 µg/m3 nebyly při krátkodobé expozici v žádné studii zjištěny 
nepříznivé účinky ani u citlivé části populace. U krátkodobého působení zhruba dvojnásobné 
koncentrace, t.j. cca 400 µg/m3 již jsou důkazy o malém snížení dýchacích funkcí u exponovaných 
astmatiků, přičemž riziko vyvolání astmatické odezvy vzrůstá s přítomností alergenů v ovzduší. 
Vzhledem k tomu, že astmatičtí pacienti, kteří se jako dobrovolníci účastnili pokusů, trpěli jen mírnou 
formou tohoto onemocnění, lze předpokládat, že v populaci existují jedinci s vyšší citlivostí.   

Chronické působení dlouhodobé expozice NO2 na lidské zdraví doposud nebylo žádnou studií 
spolehlivě kvantifikováno. V pokusech na laboratorních zvířatech byly prokázány morfologické změny 
plicní tkáně podobné emfyzému při dlouhodobé expozici několika týdnů až měsíců koncentracím od 
640 µg/m3 a biochemické změny od koncentrace 380 µg/m3. Koncentrace od 940 µg/m3 zvyšují u 
pokusných zvířat po šestiměsíční expozici vnímavost plic vůči bakteriální a virové infekci. Snížení 
imunity je důsledkem změn jak buněčné, tak i proti látkové složky obranného systému. 

Výsledky epidemiologických studií u dětské populace ukazují nárůst respiračních symptomů, 
délky jejich trvání a snížení plicních funkcí při dlouhodobé expozici NO2 v rozsahu průměrné roční 
koncentrace 50 - 75 µg/m3.  

Meta-analýza studií účinků NO2 ve vnitřním ovzduší budov dospěla ke zjištění, že u dětí ve 
věku 5 - 12 let dochází k 20 % nárůstu rizika respiračních obtíží a onemocnění dolních cest dýchacích 
při každém zvýšení koncentrace o 28 µg/m3 (dvoutýdenní průměr) při expozici rozsahu dvoutýdenních 
průměrů 15 - 128 µg/m3 nebo možná vyšší. I když jsou tyto studie založeny na krátkodobém 1-2 
týdenním měření koncentrací NO2, je možné tyto koncentrace vtáhnout i na dlouhodobou expozici. 
Neví se však, zda se zde neprojevují spíše krátkodobá maxima koncentrací nežli délka expozice. 
(Koncentrace 28 µg/m3 odpovídá v rámci provedených studií rozdílu ročního průměru koncentrací mezi 
domácnostmi s elektrickými a plynovými sporáky). Na základě výchozí koncentrace 15 µg/m3 NO2 a 
výše uvedeného zjištění, že navýšení o 28 µg/m3 a více již vyvolává zdravotně nepříznivé účinky je 
WHO doporučena limitní hodnota průměrné roční koncentrace NO2 40 µµµµg/m

3. Zdůrazňuje se 
přitom však fakt, že nebylo možné stanovit úroveň koncentrace, která by při dlouhodobé expozici 
prokazatelně zdravotně nepříznivý účinek neměla.   

Ke kvantitativnímu odhadu nárůstu akutních respiračních syndromů u dospělé populace na 
základě znalosti průměrné denní koncentrace NO2 a chronických respiračních syndromů nebo 
astmatických symptomů u dětské populace na základě znalosti průměrné roční koncentrace je možné 
použít vztahů, které publikovala v roce 1995 Aunanová na základě meta-analýzy výsledků 
epidemiologických studií.  

V EU platí pro NO2 imisní limit 200 µg/m3 jako 1 hodinová průměrná koncentrace a 40 µg/m3 
jako průměrná roční koncentrace. Tyto limity jsou implementovány nařízením vlády č. 350/2002 Sb., 
kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality 
ovzduší. 

Vyhláška MZ ČR č.6/2002 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 
biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb uvádí pro oxid 
dusičitý limitní průměrnou hodinovou koncentrací 100 µg/m3.  
 

4.3 Oxid uhelnatý, CO 

V prostředí nezatíženém dopravou a průmyslem se koncentrace oxidu uhelnatého v ovzduší 
pohybují v rozsahu od 0,06 mg/m3 do 0,14 mg/m3. V ovzduší evropských měst jsou 8hodinové klouzavé 
průměry koncentrace CO kolem 20 mg/m3 s krátkodobými píkovými hodnotami pod 60 mg/m3. 
V podzemních garážích, patrových parkovacích domech, silničních tunelech, na krytých ledových 
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plochách a v  dalších vnitřních prostorech kde se používají spalovací motory s nedostatečným 
odvětráváním, mohou být hladiny CO bohatě nad 115 mg/m3 i po několik hodin s krátkodobými 
píkovými hodnotami mnohem vyššími.  V domech s plynovými spotřebiči bývají zjišťovány 
koncentrace CO až do 60 – 115 mg/m3. V prostředí s tabákovým kouřem v obydlích, kancelářích, 
autech a restauracích se mohou 8hodinové koncentrace CO zvýšit na 23 – 46 mg/m3. 

Oxid uhelnatý prochází rychle přes alveolary, kapiláry a placentální membrány. Přibližně 80-90 
% absorbovaného CO se váže na hemoglobin za vzniku karboxyhemoglobinu, který je specifickým 
expozičním biomarkrem v krvi. Afinita hemoglobinu u CO je 200 – 250 x vyšší než u kyslíku.  

Vazba oxidu uhelnatého s hemoglobinem na COHb snižuje transport kyslíku krví a zároveň 
omezuje uvolnění kyslíku z hemoglobinu do extravaskulárních tkání. To jsou hlavní příčiny hypoxie při 
expozici nízkých hladin CO. Při expozici vyšších koncentrací se zbytek absorbovaného CO váže 
s jinými bílkovinami jako např. s  myoglobinem, s cytochromoxidázou a cytochromem P-450. Toxické 
účinky se projeví hlavně v orgánech a tkáních s vysokou potřebou kyslíku jako je mozek, srdce, 
pohybové kosterní svaly a vývojová stadia plodu.  

Prudký průběh hypoxie při akutní otravě CO může být příčinou jednak krátkodobého 
neurologického deficitu, tak i silného, často opožděného účinku neurologického poškození. 
Neurobehaviorální následky včetně zhoršené koordinace, soustředěnosti, snížení způsobilosti k řízení 
vozidel a výkonnosti a nespavost se projevují pokud je hladina COHb 5,1 – 8,2 %. Hladiny COHb u 
zdravých osob se pohybují mezi 0,4 – 0,7 %. Bylo zjištěno, že během těhotenství dochází ke zvýšení 
vnitřní produkce oxidu uhelnatého a hladina COHb se tak pohybuje od 0,7 do 2,5 %. Většina populace 
nekuřáků má hladinu COHb obvykle 0,5 – 1,5 %, díky vnitřní produkci a expozici z ovzduší. Nekuřáci 
některých povolání (řidiči, policisté, dopravní policie, zaměstnanci garáží, tuneláři, hasiči apod.) mívají 
dlouhodobě hladiny COHb kolem 5% a silní kuřáci až do 10 %. 

Za účelem ochrany nekuřáků, lidí středního věku a starších populačních skupiny s latentními 
koronárními nemocemi a za účelem ochrany fetů těhotných žen nekuřaček z důvodu nepříznivého 
hypoxického efektu, by neměla být překročena hladina COHb 2,5 %. Ze známých fyziologických 
účinků oxidu uhelnatého, a aby nedocházelo k překročení hladiny COHb 2,5 % byly stanoveny limitní 
hodnoty pro oxid uhelnatý v ovzduší: 
US EPA :  100 mg/m3 pro 15 minut 
  60 mg/m3 pro 30 minut 
  30 mg/m3 pro 1 hodinu 
  10 mg/m3 pro 8 hodin 

 
 
4.4 Benzen (C6H.6)  

Při hodnocení rizika benzenu se hlavní pozornost věnuje karcinogennímu účinku. Pro 
nekarcinogenní toxický účinek je v databázi IRIS uvedena referenční koncentrace RfC = 0,03 mg/m3 
s faktory nejistoty UF = 300 a MF = 1 (revize 2003).   

Benzen je prokázaný lidský karcinogen, zařazený IARC do skupiny 1. US EPA jej řadí do 
kategorie A jako známý lidský karcinogen pro všechny cesty expozice.  

Vzhledem k přetrvávající nejasnosti mechanismu, kterým dochází ke karcinogennímu účinku 
při expozici benzenu, existují spory o vhodnosti použití lineárního modelu extrapolace závislosti dávky 
a účinku z oblasti profesionální expozice do oblasti malých dávek.  

Odvození jednotek karcinogenního rizika vycházející z různých epidemiologických studií u 
profesionálně exponované populace přesto dospívá ke konsistentním výsledkům. Skupina expertů US 
EPA dospěla v roce 1985 k prozatímní jednotce karcinogenního rizika UCR = 8,1 x 10-6 získané jako 
geometrický průměr hodnot získaných různými modely ze tří studií profesionální expozice. V roce 1998 
US EPA na základě doplnění původní klíčové studie tuto prozatímní jednotku karcinogenního rizika 
přehodnotila a v podstatě potvrdila stanovením UCR = 2,2 - 7,8 x 10-6 .  

WHO doporučuje ve Směrnici pro ovzduší v Evropě z roku 2000 pro odvození limitní 
koncentrace benzenu v ovzduší jednotku karcinogenního rizika UCR = 6 x 10-6, která představuje 
geometrický průměr z hodnot, odvozených různými modely z aktualizované epidemiologické studie u 
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profesionálně exponované populace. Tato jednotka karcinogenního rizika bude proto dále použita při 
kvantifikaci karcinogenního rizika benzenu při inhalační expozici.  

WHO vzhledem ke karcinogennímu účinku benzenu nestanoví doporučenou limitní hodnotu pro 
ovzduší a doporučuje vycházet z celospolečensky únosné míry karcinogenního rizika pro jednotlivé 
členské státy. Při aplikaci výše uvedené UCR 6 x 10-6 vychází koncentrace benzenu ve vnějším ovzduší, 
odpovídající akceptovatelné úrovni karcinogenního rizika pro populaci 1 x 10-6 v úrovni roční průměrné 
koncentrace 0,17 µg/m3.  

V ČR je v poslední době stejně jako v zemích EU pokládána za akceptovatelnou míru 
karcinogenního rizika zvýšení pravděpodobnosti vzniku rakoviny v důsledku celoživotní expozice dané 
látce 1 x 10-6 , tedy jeden případ na milion exponovaných.  

US EPA uvádí v databázi Risk Based Concentrations Tables jako únosnou koncentraci benzenu 
v ovzduší odpovídající karcinogennímu riziku 1 x 10-6 koncentraci 0,22 µg/m3.  
Směrnice Evropské Unie 2000/69/EC stanoví limitní úroveň pro roční průměrnou koncentraci 
benzenu ve výši 5 µµµµg/m3 a tato úroveň by v roce 2010 již neměla být překračována. Tato limitní 
koncentrace je přijata Nařízením vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a 
způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.  

Vyhláška MZ ČR č.6/2002 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 
biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb uvádí pro benzen 
limitní průměrnou hodinovou koncentrací 7 µg/m3.  
                                                                                               
4.5 Polycyklické aromatické uhlovodíky, benzo(a)pyren 

Za hlavní zdroj PAU pro člověka je považována potrava v důsledku tvorby PAU během její 
přípravy a v důsledku kontaminace plodin atmosférickým spadem. PAU jsou sice málo rozpustné ve 
vodě, ale vysoce lipofilní. Snadno se vstřebávají plícemi, zažívacím traktem i přes kůži. V organismu 
podléhají PAU komplexní metabolické přeměně za vzniku metabolitů, z nichž některé mohou iniciovat 
vznik nádorového bujení.   

Účinkem PAU potvrzeným u lidí i zvířat je indukce enzymové aktivity cestou aktivace 
buněčného Ah receptoru. Výsledky studií na pokusných zvířatech ukazují, že PAU mohou vyvolávat 
řadu zdravotně nepříznivých účinků, jako je oční i kožní dráždivost, toxické poškození ledvin a jater, 
hematotoxicita, imunosuprese, reprodukční toxicita, genotoxicita a karcinogenita. Patrně též mohou mít 
vliv na vývoj aterosklerózy.  

Při běžné expozici u lidí ze složek životního prostředí se doposud nepředpokládalo reálné riziko 
nekarcinogenních toxických účinků, avšak výsledky posledních výzkumů upozorňují na  PAU obsažené 
v jemné frakci suspendovaných částic v ovzduší.    

Kritickým účinkem, kterému je věnována největší pozornost, je však karcinogenita, která je u 
BaP a několika dalších PAU dostatečně dokumentována v experimentech na zvířatech a svědčí o ní i 
výsledky epidemiologických studií u profesionálně exponované populace.   

Plicní karcinogenita BaP může být potencována současnou expozicí dalším látkám, jako je 
cigaretový kouř, azbest a patrně též prašné částice.  

Jednotka karcinogenního rizika benzo(a)pyrenu UCR = 8,7x10-2 doporučená WHO byla 
odvozena na základě epidemiologické studie profesionálně exponované populace. Při aplikaci výše 
uvedené UCR 8,7x10-2 pak vychází koncentrace BaP ve vnějším ovzduší, odpovídající akceptovatelné 
úrovni karcinogenního rizika pro populaci 1x10-6 v úrovni roční průměrné koncentrace 0,012 ng/m3.  

WHO nestanovuje pro PAU ve vnějším ovzduší doporučenou limitní koncentraci. Důvodem je 
jak bezprahový karcinogenní účinek, který představuje hlavní riziko těchto látek v ovzduší, tak i jejich 
výskyt ve směsích a možnost interakce s  pevnými částicemi a dalšími látkami v ovzduší. Doporučuje 
proto, aby obsah PAU v ovzduší byl omezován na nejnižší možnou úroveň.  

Evropská komise ustanovila v roce 1999 pracovní skupinu expertů, která měla na základě 
zhodnocení současných znalostí o PAU ve vnějším ovzduší zvážit potřebu zařazení těchto látek do 
direktivy kvality ovzduší Evropské Unie. V diskusních podkladech (position paper) z roku 2001 
doporučuje tato pracovní skupina použití BaP, vzhledem k jeho stabilitě a relativně konstantnímu podílu 
na karcinogenním potenciálu různých směsí PAU vázaných v částicích, jako vhodného ukazatele sumy 
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PAU v ovzduší. Upozorňuje ale, že zmíněná jednotka karcinogenního rizika pro BaP není míněna pouze 
jako vyjádření karcinogenního potenciálu BaP samotného, nýbrž jako karcinogenní riziko celé směsi 
PAU, charakterizované koncentrací BaP. Z hlediska zdravotních rizik by dle mínění pracovní skupiny 
průměrná roční koncentrace BaP ve vnějším ovzduší měla být nižší nežli 1 ng/m3, a proto je doporučeno 
přijmout v EU limitní koncentraci v rozmezí 0,5 – 1 ng/m3.  

V ČR byl stanoven imisní limit pro PAU vyjádřené jako BaP v hodnotě průměrné roční 
koncentrace 1 ng/m3. Novelou prováděcího předpisu v roce 2005 byl tento limit změněn na cílový 
imisní limit vyhlášený pro ochranu zdraví lidí s datem splnění 31.12.2012. Cílový imisní limit je 
koncentrace, které je třeba dosáhnout, pokud je to možné, ve stanovené době.   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5. Hodnocení expozice 
 
Charakterizace podmínek expozice je především kvalitativním popisem území obklopujícího 

hodnocený objekt (člověka, ekosystém). Zahrnuje jednak co nejúplnější údaje o fyzikálních 
podmínkách, které ovlivní osud a transport nebezpečných faktorů, jednak charakteristiku populačních 
skupin žijících v oblasti. Informace získané v této fázi slouží jednak k identifikaci a popisu expozičních 
cest, jednak usměrňují vlastní kvantifikaci expozice.  

U sléváren jsou nejproblematičtější znečišťující látkou tuhé znečišťující látky (TZL) a kromě 
přímých emisí do ovzduší bývá problematickou i druhotná prašnost. Řešením je obvykle: 
� změna pískového hospodářství (využití krytých skládek, sil)  
� změna odsávání (zejména u dopravníkových cest, krytí a odsávání přesypů, vytloukacích roštů, 

tryskačů) 
� náhrada stávajících odlučovačů výkonnějšími (obvykle náhrada hladinových odlučovačů textilními 

filtry) 
V rozptylové studii bylo porovnání provedeno pro znečišťující látku TZL pro technologické 

zdroje v 5 variantách: 
Varianta 1A: Současný stav – provoz 2011 přepočten na maximální provozní hodiny (celkem 7,066 t 

TZL za rok) 
Varianta 1B: Současný stav – provoz na limity a na maximální provozní hodiny (celkem 42,419 t 

TZL za rok) 
Varianta 1C: Současný stav – reálný provoz 2011 (celkem 3,377 t TZL za rok, uveden pro informaci) 
Varianta 2A: Nový stav – provoz na předpokládané hodnoty emisního zatížení a na maximální 

provozní hodiny (celkem 5,359 t TZL za rok) 
Varianta 2B: Nový stav – provoz na emisní limity a maximální provozní hodiny (celkem 26,927 t 

TZL za rok) 
Porovnávat hodnoty emisí a imisního zatížení lze za obdobných podmínek, v rozptylové studii se tedy 
porovnávají hodnoty pro 1A a  2A a pro 1B a 2B. 

Dále bylo v rozptylové studii provedeno porovnání pro znečišťující látky TZL, CO, NO2, 
benzen a benzo(a)pyren pro souběh provozu technologických zdrojů, spalovacích zdrojů a vyvolané 
dopravy ve  2 variantách: 

• Varianta 3A: Současný stav – provoz 2011 přepočten na maximální provozní hodiny 
• Varianta 3B: Nový stav – provoz na předpokládané hodnoty emisního zatížení a na 

maximální provozní hodiny  
V tomto případě je uvažováno se změnou technologických zdrojů, spalovacích zdrojů a dopravy 

vyvolané provozem společnosti. Zadavatel předpokládá minimální navýšení dopravy, více než nyní se 
bude využívat železniční doprava. 
 
Pro hodnocení zdravotních rizik bereme v úvahu tyto dvě varianty, které postihují změny imisního 
zatížení pro všechny znečišťující látky, které by mohly ovlivnit zdravotní stav obyvatel v okolí záměru. 
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Výpočtová síť a výpočtové body 

Pro výpočet imisní charakteristiky bylo vytvořeno zájmové území se sítí základních uzlových 
bodů s krokem 100 m v počtu 620 zahrnující území o rozloze 3000 x 1900 metrů. Tyto body byly 
doplněny RB podél významných komunikací.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Výpočty v rozptylové studii byly provedeny na základě metodiky SYMOS 1997. Tato metodika 
byla uveřejněna ve věstníku MŽP ČR ze dne 15. dubna 1998, částka 3, strana 22 – 77. Metodika byla 
upřesněna dodatkem, který vyšel ve věstníku MŽP v dubnu 2003. Metodika výpočtu SYMOS 97 je, dle 
přílohy č. 8 k nařízení vlády č.350/2002 Sb. závaznou metodou pro výpočet rozptylu znečišťujících 
látek.  

Podkladem ke kvantitativnímu odhadu rizika akutních resp. subakutních účinků oxidu 
dusičitého a suspendovaných částic PM10 jsou nejvyšší vypočtené průměrné krátkodobé 1hodinové/ 
24hodinové koncentrace. Tyto imisní koncentrace však představují maximum, které může být 
v jednotlivých výpočtových bodech teoreticky dosaženo za nejhorších rozptylových podmínek a reálně 
nemusí být dosaženy. Jde tedy o odhad zatížený vysokou nejistotou.  

Věrohodnější jsou průměrné roční koncentrace, na základě kterých se odhaduje riziko 
chronických toxických, event. pozdních (karcinogenních) účinků na zdraví. Rozptylový model 
zohledňuje sekundární prašnost vznikající pohybem automobilů, emise částic mimo výfukové plyny 
(opotřebování pneumatik a brzdových obložení) i sekundární vznik jemné frakce částic z původně 
plynných látek v ovzduší. Sekundární prašnost je obecně závislá na mnoha parametrech a její hodnota je 
zatížena velkou mírou nejistoty. 

Kromě příspěvku z posuzovaných zdrojů je při hodnocení zdravotních rizik škodlivin v ovzduší 
nezbytné zohlednit i tzv. imisní pozadí, tedy vliv ostatních vzdálených i bližších emisních zdrojů. 
Obecně nejspolehlivější údaje o imisním pozadí poskytují dlouhodobá měření monitorovacích stanic, 
pokud je lze vztáhnout na zájmové území. Na současnou imisní zátěž zájmového území lze usuzovat na 
základě výsledků měřicích stanic situovaných v nejbližším okolí.  

Vyhodnocení celkové kvality ovzduší v zájmové lokalitě (hodnocení pozadí) bylo provedeno na 
základě údajů existujícího systému měření koncentrací znečišťujících látek měřicími stanicemi (stanice 
AIM provozované ČHMÚ a jiné). Nejbližší měřicí stanice jsou stanice na území města Brna (5 měřicích 
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stanic ve vzdálenosti do cca 4 km). Podle měření na těchto stanicích v roce 2010 je proveden odhad 
imisního pozadí v zájmové oblasti:   

NO2 < 30 µg.m-3  (5 stanic průměr v r. 2010) 
  PM10 < 34 µg.m-3  (5 stanic průměr v r. 2010) 

   Benzen 1,3 µg.m-3 (stanice Brno - střed r. 2010) 
    Benzo(a)pyren 1,2 ng.m-3 (stanice Brno Masná r. 2010) 
    

Odhad imisního pozadí zájmového území je vzhledem k výběru a reprezentativnosti situace zatížen 
značnou nejistotou.   

Celkově je při hodnocení expozice obyvatel obytné zástavby v zájmovém území záměru použit 
maximálně konzervativní postup, kdy se vychází z hodnot imisní zátěže venkovního ovzduší u nejvíce 
exponované obytné zástavby a neuvažuje se pouze doba skutečně trávená ve venkovním prostoru. 
Vychází se tedy z představy nepřetržité expozice obyvatel nejvyšším vypočteným imisním 
koncentracím pro automobilovou dopravu u nejbližších obytných zástaveb.  

Důvodem pro použití hodnot venkovních imisních koncentrací je kromě nejistoty spojené 
s odhadem imisního pozadí i skutečnost, že hodnocené složky imisí patří k častým a významným 
škodlivinám i ve vnitřním prostředí budov, kde dosahují hodnot srovnatelných s vnějším ovzduším. 
Další důvod je ten, že koncentrace ve vnějším ovzduší jsou podkladem vztahů získaných 
z epidemiologických studií, které jsou při hodnocení rizika používány. 

 

Výsledky výpočtů  

Rozsah vypočtených výsledků imisního zatížení je uveden v následujících tabulkách, hodnoty jsou 
v µg/m3 a pro benzo(a)pyren v ng/m3: 
 

  Benzo(a)pyren benzen CO NO2 PM10 

  

Roční imisní 
průměrné 

koncentrace 

Roční imisní 
průměrné 

koncentrace 

Maximální 
osmihodinové 

imisní 
průměrné 

koncentrace 

Maximální 
hodinové 
imisní 

průměrné 
koncentrace 

Roční imisní 
průměrné 

koncentrace 

Maximální 
denní imisní 
průměrné 

koncentrace 

Roční imisní 
průměrné 

koncentrace 

minimální vypočtená 
hodnota na 
posuzovaném území 0,000 0,000 7,994 0,165 0,002 7,153 0,047 

maximální vypočtená 
hodnota na 
posuzovaném území 0,003 0,001 95,489 1,123 0,048 35,171 0,754 

V
ar
ia
nt
a 
3A

 

imisní limit 1 5 10000 200 40 50 40 

  Benzo(a)pyren benzen CO NO2 PM10 

 

Roční imisní 
průměrné 

koncentrace 

Roční imisní 
průměrné 

koncentrace 

Maximální 
osmihodinové 

imisní 
průměrné 

koncentrace 

Maximální 
hodinové 
imisní 

průměrné 
koncentrace 

Roční imisní 
průměrné 

koncentrace 

Maximální 
denní imisní 
průměrné 

koncentrace 

Roční imisní 
průměrné 

koncentrace 

minimální vypočtená 
hodnota na 
posuzovaném území 0,000 0,000 8,221 0,431 0,002 2,275 0,027 

maximální vypočtená 
hodnota na 
posuzovaném území 0,003 0,001 37,302 1,854 0,075 12,615 0,462 

V
ar
ia
nt
a 
3B

 

imisní limit 1 5 10000 200 40 50 40 

 
Výpočty byly provedeny pro +1,5 m nad úrovní terénu. 
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5.1 Hodnocení expozice pro oxid dusičitý 

WHO považuje za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány 
zdravotně nepříznivé účinky) koncentraci 375 – 565 µg/m3 při 1 – 2 hodinové expozici, která u této 
části populace zvyšuje reaktivitu dýchacích cest a působí malé změny plicních funkcí. Skupina expertů 
WHO proto při odvození návrhu doporučeného imisního limitu vycházejícího z hodnoty LOAEL 
použila míru nejistoty 50 % a tak dospěla u  NO2  k doporučené 1 hodinové limitní koncentraci 200 
µµµµg/m3.  

WHO je dále doporučena limitní hodnota průměrné roční koncentrace NO2 40 µµµµg/m
3.  

Zdůrazňuje se přitom však fakt, že nebylo možné stanovit úroveň koncentrace, která by při dlouhodobé 
expozici prokazatelně zdravotně nepříznivý účinek neměla.  

Limitní jednohodinová koncentrace oxidu dusičitého ve vnitřním ovzduší pobytových místností 
stanovená Vyhláškou MZ č. 6/2003 Sb. činí 100 µg/m3.   
V případě oxidů dusíku se nepředpokládá karcinogenní účinek, v úvahu připadá pouze riziko toxických 
akutních i chronických účinků. 
 
Charakterizace rizika akutních toxických účinků 

Vzhledem ke známým účinkům na zdraví člověka z experimentů a epidemiologických studií, 
kdy nebylo možné stanovit bezpečnou podprahovou úroveň expozice, není v případě oxidů dusíku a 
především oxidu dusičitého stanovena hodnota referenční koncentrace či referenční inhalační dávky. 

S ohledem na rizikové skupiny obyvatel, tedy především astmatiky a pacienty s obstrukční 
chorobou plicní, je třeba na základě klinických studií počítat s nepříznivým ovlivněním plicních funkcí 
a reaktivity dýchacích cest při krátkodobé expozici koncentraci nad 400 µg/m3. 

Z výpočtů v rozptylové studii vyplývá, že se ve výpočtové síti maximální hodinové hodnoty 
imisního příspěvku pohybují  
� ve variantě 3A od 0,165µg/m3 do 1,123 µg/m3  
� ve variantě 3B od 0,431µg/m3 do 1,854 µg/m3  

  
Vzhledem k tomu, že se jedná o maximální možné teoreticky vypočítané příspěvky 

k maximálním hodinovým imisím, které nastanou za extrémně nepříznivých podmínek anebo nemusí 
během roku vůbec nastat, neměly by se projevovat zdravotně nepříznivé účinky vlivem provozu 
záměru, a to ani v případě synergických účinků, u obyvatel v okolí záměru.  

Vypočtené příspěvky jsou o dva řády nižší než zmíněná koncentrace 400 µg/m3 spojená s 
nepříznivým ovlivněním plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest i nižší než hodnota 1 hodinové 
limitní koncentrace 200 µg/m3 doporučená experty WHO vycházející z hodnoty LOAEL a použité míry 
nejistoty 50 %.  

Na nejbližších měřicích stanicích v Brně byla v roce 2010 naměřena maximální hodinová 
koncentrace 181,7 µg/m3 (Brno – střed). Tato pozaďová koncentrace v součtu s maximálním 
vypočteným příspěvkem z provozu záměru nebude překračovat hodnotu 1 hodinové limitní koncentrace 
200 µg/m3 doporučenou experty WHO a nelze tedy předpokládat, že by posuzovaný záměr mohl zvýšit 
zdravotní rizika akutních toxických účinků (reaktivitu dýchacích cest, změny plicních funkcí) obyvatel 
v okolí.  

Charakterizace rizika chronických toxických účinků 
Průměrné roční koncentrace NO2 z provozu záměru byly v rozptylové studii vypočteny 

maximálně v setinách µg/m3. 
Průměrná roční imisní koncentrace oxidu dusičitého naměřená na nejbližších stanicích v okolí 

byla v roce 2010 do 30,0 µg/m3.  

V současné době neexistují žádné epidemiologické studie týkající se venkovních expozic, které 
by mohly sloužit jako základ kvantitativního vyhodnocení rizika expozice oxidu dusičitému. Podle 
současných názorů WHO navíc nejsou v minulosti odvozené vztahy expozice a účinku pro NO2 
spolehlivé a riziko znečištěného ovzduší by mělo být kvantitativně hodnoceno komplexně na základě 
vztahů pro suspendované částice, ve kterých je zahrnut i vliv dalších komponent znečištěného ovzduší. 



Hodnocení zdravotních rizik 
                                              Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné litiny a 

produkci inovovaných výrobků pro automobilový průmysl 
 

  Strana 20 (celkem 39) 

Příspěvek záměru k průměrným ročním imisním koncentracím se pohybuje na posuzovaném 
území na úrovni nejvýše setin mikrogramů (0,075 µg/m3). Lze tedy předpokládat, že tento imisní 
příspěvek nezpůsobí, při zachování současné úrovně znečištění ovzduší v dotčeném území, překročení 
doporučené směrnicové hodnoty Světové zdravotnické organizace pro roční průměr 40 µg/m3.  

 
Souhrnně lze konstatovat, že všechny použité přístupy potvrzují zanedbatelný vliv nových 

příspěvků záměru na zdravotní obtíže obyvatel, které by mohly souviset s akutní a chronickou 
expozicí NO2, a to i v součtu se stávajícím imisním pozadím.  

 

5.2 Hodnocení expozice a charakterizace rizika pro benzen a benzo(a)pyren 

Z látek s prokázaným karcinogenním účinkem je u emisí z dopravy nejvýznamnější benzen.  
Jelikož jde o pozdní účinek na základě dlouhodobé chronické expozice, je hodnocení rizika založeno na 
kvantifikaci míry karcinogenního rizika na základě modelovaných průměrných ročních koncentrací. Při 
hodnocení karcinogenů se vychází z teorie bezprahového působení, což znamená, že se předpokládá, že 
neexistuje žádná koncentrace, pod kterou by působení dané látky bylo nulové. Jakákoliv expozice 
představuje určité riziko, a velikost rizika je úměrná velikosti expozice. Toto riziko se načítá v průběhu 
života, tak, jak je člověk vystaven působení daných látek. Metody rizikové analýzy používají pro oblast 
velmi nízkých dávek extrapolace a předpokládají vztah lineární regrese mezi zvyšující se expozicí a 
celoživotním rizikem vzniku rakoviny. Míra karcinogenního rizika se vyjadřuje jako individuální 
celoživotní pravděpodobnost zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci 
vlivem hodnocené škodliviny.  

Tuto míru pravděpodobnosti (v anglické literatuře nazývaná ILCR – Individual Lifetime Cancer 
Risk, v české odborné literatuře označovaný jako CVRK) lze při předpokladu standardního expozičního 
scénáře kvantifikovat pomocí jednotky karcinogenního rizika UCR, která udává horní hranici navýšení 
celoživotního rizika rakoviny u jednotlivce při celoživotní expozici koncentraci 1 µg/m3 podle vzorce: 
ILCR =  Rp x UCR   

Imisní pozadí benzenu v ovzduší bylo v zájmové oblasti záměru v roce 2010 měřeno pouze na 
stanici Brno - střed a průměrná roční koncentrace byla naměřena 1,3 µg/m3. Pokud bychom 
předpokládali tuto průměrnou roční koncentraci benzenu v zájmové oblasti jako pozaďovou, s vědomím 
značné nejistoty vzhledem k umístění stanice, pak této hodnotě odpovídá při použití jednotky 
karcinogenního rizika UCR dle WHO (6x10-6) celoživotní navýšení karcinogenního rizika ILCR 
7,8x10-6.  

Nejvyšší vypočtený průměrný roční imisní příspěvek záměru by měl na posuzovaném území dle 
rozptylové studie dosahovat hodnot pro benzen  

ve variantě 3B  max. 0,001 µg.m3  ILCR příspěvku je 6x10-9 

Z výše uvedeného vyplývá, že maximální příspěvky benzenu z provozu záměru budou mít až o 
tři řády nižší úroveň karcinogenního rizika pro benzen než je úroveň přijatelná a nelze tedy 
předpokládat, že by tato expozice mohla přispět ke zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorového 
onemocnění celoživotně exponovaných lidí (tj. za 70 let). Individuální karcinogenní riziko pro 
posuzovanou situaci je dáno pouze pozadím tj. 7,8x10-6 . 

Imisní pozadí benzo(a)pyrenu v ovzduší: 
Imisní pozadí dle imisní stanice v Brně signalizuje překročení stanoveného cílového imisního limitu, 
což je koncentrace 1 ng.m3. Na stanici Brno Masná bylo v roce 2010 naměřena průměrná roční 
koncentrace 1,2 ng/m3. 

Pokud bychom předpokládali průměrnou roční koncentraci benzo(a)pyrenu v zájmové oblasti 
do 1,2 ng/m3, pak této hodnotě odpovídá při použití jednotky karcinogenního rizika UCR dle WHO 
(8,7x10-2) celoživotní navýšení karcinogenního rizika (ILCR) 1,04x10-4.  

Průměrné roční imisní příspěvky záměru by se měly podle rozptylové studie na posuzovaném 
území pohybovat do max. 0,003ng.m-3, tj. v tisícinách ng.m-3 pro benzo(a)pyren. Tento příspěvek 
odpovídá celoživotnímu navýšení karcinogenního rizika (ILCR) 2,6x10-7 
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Tento příspěvek je o řád nižší než je přijatelná úroveň karcinogenního rizika a o 3 řády nižší než 
je současná úroveň rizika v pozadí. Vzhledem k tomu nelze předpokládat ovlivnění zdravotního stavu 
touto škodlivinou vlivem realizace záměru. 

Za přijatelnou, prakticky zanedbatelnou úroveň karcinogenního rizika je v USA a zemích 
Evropské Unie považována hodnota ILCR = 1 x 10-6, tj. zvýšení individuálního celoživotního rizika 
onemocněním rakovinou o 1 případ na 1 milion exponovaných osob, prakticky se ale s ohledem na 
přesnost výpočtu za akceptovatelnou považuje řádová úroveň rizika 10-6. Podle vývoje poznatků o 
mechanismu karcinogenního účinku benzenu je navíc pravděpodobné, že současně používaný 
kvantitativní odhad míry karcinogenního rizika s použitím UCR dle WHO je nadhodnocený a skutečné 
riziko je nižší.  

Je tedy zřejmé, že imisní zatížení dané lokality benzenem, ani při konzervativním odhadu 
úrovně imisního pozadí a vlastního imisního příspěvku záměru, nepřesahuje přijatelnou úroveň 
nejen z hlediska platného imisního limitu, který je 5 µµµµg/m3 pro benzen, ale i z podstatně 
přísnějšího pohledu zdravotních rizik. 

Odhad úrovně imisního pozadí benzo(a)pyrenem přesahuje v současné době přijatelnou 
úroveň z hlediska platného imisního limitu, který je 1 ng/m3, přesto ale vypočtené imisní 
příspěvky v řádu tisícin ng/m3 by neměly přispívat ke zvýšení pravděpodobnosti vzniku 
nádorového onemocnění celoživotně exponovaných lidí.  

 
5.3 Hodnocení expozice pro suspendované částice PM10 a PM2,5 

Prachové částice PM10 patří obecně k nejproblematičtějším škodlivinám z hlediska běžně se 
vyskytujících imisí v České republice ve vztahu k výši imisních limitů. Světová zdravotnická 
organizace ve směrnici „WHO air quality guedelines global update 2005“ stanovuje směrnicovou 
hodnotu pro roční průměr suspendovaných částic PM10 na úrovni 20 µg/m3. Pro 99. percentil maximální 
denní imise PM10 činí směrnicová hodnota 50 µg/m3. Jedná se tedy o podstatně přísnější hodnoty oproti 
hodnotám platných imisních limitů (směrnicová maximální denní imise 50 µg/m3 se týká 4. nejvyšší 
denní imise v roce oproti 36. nejvyšší denní imisi v případě platného imisního limitu). Tyto hodnoty 
jsou však za současných imisních podmínek v ČR obtížně dosažitelné a obvykle jsou překračovány i ve 
velmi čistých oblastech, především vlivem sekundární prašnosti a vlivem způsobu hospodaření v 
krajině. 

Pro imise PM2,5 jsou stanoveny AQG na 10 µg/m3 (průměrné roční imisní koncentrace) a 25 
µg/m3 pro krátkodobé (denní) imisní koncentrace této frakce prachu ve volném venkovním prostředí 
(WHO, 2005).  

Nejzávažnějším účinkem suspendovaných částic PM10 je ovlivnění nemocnosti a úmrtnosti na 
respirační a kardiovaskulární onemocnění prokázané v epidemiologických studiích. Zvýšení průměrné 
roční koncentrace PM2,5 o 10 µg/m3 zvyšuje podle výsledků největších epidemiologických kohortových 
studií celkovou úmrtnost exponované populace o 6 %. Vliv znečištěného ovzduší na úmrtnost je přitom 
třeba chápat tak, že není jedinou příčinou a uplatňuje se především u predisponovaných skupin 
populace, tedy hlavně u starších osob a lidí s vážným kardiovaskulárním nebo respiračním 
onemocněním, u kterých zhoršuje průběh onemocnění a výskyt komplikací a zkracuje délku života. 
Jedná se tedy o počet předčasných úmrtí. 
 Epidemiologické studie shrnuté v materiálu WHO (2006) indikují zvýšení úmrtnosti dospělé 
populace nad 30 let věku při zvýšení dlouhodobé prašnosti z antropogenních emisních zdrojů o 10 
µg/m3 PM2,5 o 6%. Dětská mortalita se zvyšuje o 4% (rozpětí CI 95 = 2 – 7%) vlivem dlouhodobého 
zvýšení průměrné koncentrace PM10 o 10 µg/m3. 

V daném území je odhadnuto z měřicích stanic průměrné imisní pozadí 34 µg/m
3 PM10. Jedná 

se tedy o hodnoty překračující směrnicovou hodnotu stanovenou Světovou zdravotnickou organizací. 
Jedná se sice o nepříznivé lokální imisní podmínky, ale i o reálnou situaci na značném území České 
republiky. Na druhou stranu tyto směrnicové hodnoty vycházejí z výsledků epidemiologických studií a 
nejsou sníženy jako např. u oxidu dusičitého z důvodu možné nejistoty na 50 %.  
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Odhadovaná současná průměrná roční koncentrace imisního pozadí PM10 kolem 34 µg/m3 je 
vyšší než průměrná roční koncentrace 20 µg/m3, při které s 95 % pravděpodobností není ovlivněna 
úmrtnost. Na základě výše uvedených vztahů koncentrací a účinku se znečištění podílí na celkové 
úmrtnosti přibližně 4,2 %. 

Imisní příspěvky záměru vypočítané v rozptylové studii pro posuzované území se pohybují v 
následujícím rozmezí:  

ve variantě 3B od 0,027 do 0,462 µg/m3 
 
Pro kvantitativní vyhodnocení rizika znečištění ovzduší suspendovanými částicemi lze využít 

metodiku kvantitativního hodnocení vlivu na zdraví vypracovanou v rámci programu CAFE (Clean Air 
for Europe) v roce 2005 (Hurley F et al.: Methodology for the cost-benefit analysis for CAFE. Volume 
2: Heath Impact Assessment, European Commision 2005). V rámci této metodiky byly odvozeny 
vztahy expozice a účinku zohledňující průměrný výskyt hodnocených zdravotních ukazatelů u populace 
zemí EU a umožňující vyjádřit v závislosti na průměrné roční koncentraci PM10 přímo počet 
atributivních případů za rok. Tyto lineární vztahy byly odvozeny pro celkovou úmrtnost a některé 
ukazatele nemocnosti. U úmrtnosti se vychází ze vztahu odvozeného z největší kohortové studie z USA, 
zahrnující 1,2 milionu dospělých obyvatel, který udává zvýšení celkové úmrtnosti u dospělé populace 
nad 30 let o 6% spojené se změnou dlouhodobé koncentrace PM2,5 o 10 µg/m3. Platnost tohoto vztahu se 
předpokládá pro změny imisní zátěže z antropogenních emisních zdrojů, tedy hodnoty nad přírodním 
pozadím PM10 a PM2,5 v ročních imisních průměrech 10 µg/m3, resp. 5 µg/m3 odhadovaných pro USA a 
Evropu. Z tohoto podkladu vyplývají vztahy mezi zvýšením průměrné roční koncentrace PM10 nad 
přirozené pozadí o 10 µg/m3 a počtem nových případů bronchitis, hospitalizací či počtem dnů s níže 
uvedenými ovlivněními. 
Jedná se konkrétně o:  
• 26,5 nových případů chronické bronchitis na 100 000 dospělých starších 27 let,  
• 4,34 akutních hospitalizací pro srdeční příhody na100 000 obyvatel,  
• 7,03 akutních hospitalizací pro respirační potíže na 100 000 obyvatel,  
• 902 dní s omezenou aktivitou (RADs) na 1000 obyvatel věku 16-64 let (vztah pro PM2,5)- dny ve 

kterých člověk potřebuje ze zdravotních důvodů změnit svoji normální aktivitu, z nich je asi 1/3 dnů 
s upoutáním na lůžko s absencí v zaměstnání či škole,  

• 180 dní s léčbou pomocí bronchodilatans u dětí s astma (asi 15% dětí) na 1000 dětí věku 5-14 let,  
• 912 dní s léčbou pomocí bronchodilatans u dospělých s astma (asi 4,5 % dospělých) na 1000 osob 

starších 20 let,  
• 1,86 dní s respiračními příznaky dolních cest dýchacích včetně kašle na 1 dítě 5-14 let,  
• 1,30 dní s respiračními příznaky dolních cest dýchacích včetně kašle u dospělých s chronickým 

respiračním onemocněním (asi 30 % dospělé populace) na 1 dospělého člověka.  
 

 Obvyklým výstupem kvantitativního hodnocení vlivu znečištěného ovzduší na úmrtnost 
populace je konkrétní počet předčasných úmrtí, který však nevypovídá o dynamice tohoto účinku. 
V posledních letech proto sílí názor, že vhodnějším ukazatelem dlouhodobého efektu je celkový počet 
let ztráty života (YOLL, years of live lost), který sice neudává teoretický počet postižených obyvatel, 
ale možná lépe vystihuje velikost tohoto účinku u celé exponované populace. V rámci aktualizace 
metodologie projektu ExternE Evropské Komise byl odvozen vztah pro expozici PM10 a chronickou 
úmrtnost populace nad 30 let jako 4,0E-4 YOLL na osobu, rok a průměrnou koncentraci 1 µg/m3. 
V přepočtu na 1 milion exponovaných obyvatel pak vychází 400 let ztráty délky života pro expozici 1 
µg/m3 PM10 po dobu 1 roku. V přepočtu pro cca 4746 starších 30let z 8500 obyvatel širšího okolí 
záměru pak vychází 1,9 let ztráty života při expozici 1 µg/m3 PM10 po dobu 1 roku. 

Z rozptylové studie vyplývá, že příspěvky provozu záměru se pohybují v případě průměrných 
ročních imisí PM10 na úrovni maximálně desetin mikrogramu. Tyto příspěvky jsou tak malé, že 
současnou míru zátěže nezmění. 
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Vyčíslení atributivního rizika vyplývajícího z expozice imisím PM10 či PM2,5 je provedeno pouze pro 
potvrzení, že příspěvky jsou tak nízké, že neovlivní současnou situaci. Pro kvantifikaci bylo použito 
výše uvedených vztahů. Hodnota imisního pozadí PM10 a PM2,5 je převzata z měření na imisních 
stanicích. Podíl částic PM2,5 v sumě PM10 je konzervativně uvažován na úrovni 80 %. Výpočet je 
proveden pro odhadnutých 8500 exponovaných obyvatel v širším okolí záměru. Počet dětí je převzat 
z ročenky ÚZIS z roku 2010 (14,1% dětí do 14let). 

Varianta 3A Varianta 3B 
účinek pozadí 

(34 µg/m3) 
pozadí + 
příspěvek 

pozadí 
(34 µg/m3) 

pozadí + 
záměr 

Počet úmrtí u populace ve věku 
nad 30 let  7,44 7,44 7,44 7,44 

Počet nových případů chronické 
bronchitis  6,7 6,7 6,7 6,7 

Počet hospitalizací pro srdeční 
choroby  1,25 1,25 1,25 1,25 

Počet hospitalizací pro 
respirační obtíže  2,03 2,03 2,03 2,03 

Počet dní s omezenou aktivitou 
RAD  17913 17913 17913 17913 

Počet dní s léčbou astmatických 
dětí  110 110 110 110 

Počet dní s léčbou astmatických 
dospělých  1019 1019 1019 1019 

Počet dní s onemocněním 
dolních cest dýchacích u dětí  7582 7582 7582 7582 

Počet dní s onemocněním 
dolních cest dýchacích u 
dospělých s chronickým 
respiračním onemocněním  

9681 9681 9681 9681 

Celé hodnocení je provedeno pro odhadnutých 8500 obyvatel a výpočet atributivního rizika je 
proveden pro nejvyšší výsledné imisní příspěvky v jednotlivých variantách dle rozptylové studie. 
Většina obyvatel je ale exponována nižším hodnotám imisního příspěvku odpovídajícímu větší 
vzdálenosti od zdrojů emisí. 

Hodnoty příspěvku na úrovni maximálně desetin mikrogramu jsou z hlediska zdravotních 
účinků nevýznamné, nezpůsobí předčasnou úmrtnost ani vznik nových případů onemocnění chronickou 
bronchitidou ani takové zhoršení průběhu kardiovaskulárních či respiračních onemocnění, které by si 
vynutilo hospitalizaci.  

Imisní příspěvky částic frakce PM10 posuzovaného záměru nezpůsobí významné zvýšení 
zdravotního rizika pro obyvatele v okolí. Z provedeného odhadu zdravotního rizika lze 
konstatovat, že nové roční imisní příspěvky PM10 záměru budou mít zanedbatelný vliv na 
související zdravotní obtíže a samy nebudou představovat zvýšené zdravotní riziko pro 
exponované obyvatelstvo. Nutno zdůraznit, že hlavní příčinou nepatrně zvýšeného rizika je 
jednoznačně imisní pozadí. Realizace plánovaného záměru znamená jen nepatrnou změnu 
ročních koncentrací i příspěvku k denním koncentracím, která neovlivní hodnocené ukazatele, 
tedy celkovou úmrtnost ani výskyt dalších zdravotních symptomů. 
 

5.4 Hodnocení expozice a charakterizace rizika pro oxid uhelnatý 

Podstatou zdravotního rizika oxidu uhelnatého při expozici imisím je akutní toxický účinek na 
základě krátkodobých expozic.   
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Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že maximální vypočtené příspěvky 8hodinové imisní 
koncentrace se pohybují: 

ve variantě 3A – současný stav - od 7,994 µg/m3 do 95,489 µg/m3  
ve variantě 3B – provoz záměru - od 8,221 µg/m3 do 37,302 µg/m3  

Na základě výpočtů z rozptylové studie nelze předpokládat, že by vypočtené příspěvky 
oxidu uhelnatého na úrovni maximálně desítek mikrogramů mohly způsobit překročení imisního 
limitu, který je 10 000 µµµµg.m-3. Ani z hlediska hodnocení zdravotních rizik, nelze předpokládat 
zvýšené zdravotní riziko pro exponované obyvatelstvo. 
 
 

6.  Analýza nejistot 
 
Každé hodnocení zdravotního rizika je nevyhnutelně spojeno s určitými nejistotami, danými 

použitými daty, expozičními faktory, odhady chování exponované populace apod. Proto je jednou z 
neopomenutelných součástí hodnocení rizika i popis a analýza nejistot, které jsou s hodnocením spojeny 
a kterých si je zpracovatel vědom.  

Nejistoty výstupů rozptylové studie. Tato nejistota je dána jak validitou vstupních emisních 
údajů, tak vlastním matematickým modelem. Z hlediska výpočtového modelu je u rozptylových studií 
vyšší nejistota při modelování maximálních krátkodobých imisních koncentrací. Vzhledem k tomu, že 
v předložené rozptylové studii byly provedeny výpočty v pravidelné síti bylo v tomto hodnocení 
zdravotních rizik při kvantitativním hodnocení rizika použito maximálních vypočtených příspěvků 
z důvodu konzervativního přístupu, a hodnoty byly použity pro obyvatele celého širšího okolí, 
s vědomím nadhodnocení rizika pro obyvatele objektů vzdálenějších od záměru. Nejistotou při odhadu 
expozice je také omezená spolehlivost vypočtených imisních koncentrací použitými rozptylovými 
modely, neboť v zástavbě dochází k turbulenci a změnám směru vzdušných proudů, které modely 
nezohledňují.  
 Nejistotami jsou nevyhnutelně zatíženy i údaje o imisním pozadí, získané z měření na 
nejbližších měřicích stanicích umístěných v Brně.  

Další nejistota je v nedostatečných nebo nedostupných údajích vyplývající z úrovně současného 
vědeckého poznání vztahu mezi znečištěním ovzduší a poškozením zdraví. Použité referenční 
koncentrace jsou většinou odvozeny z experimentů na pokusných zvířatech a z epidemiologických 
studií profesionální expozice a vztahů mezi expozicí a účinky jednotlivých škodlivin v ovzduší, 
odvozených ze zahraničních epidemiologických studií. Použití těchto vztahů z prostředí s jinou 
skladbou zdrojů, zástavby a populací může vést ke zkreslení výsledků. 

Předpokládá se, že k expozici z ovzduší dochází prakticky nepřetržitě, není uvažováno, že v 
průběhu dne dochází k rozdílným koncentracím škodlivin, rozdílné koncentrace jsou ve venkovním a 
vnitřním prostředí apod. Množství vdechnutého vzduchu za jednotku času se vyznačuje značnou 
variabilitou dle věku, pohlaví i fyzické aktivity. V tomto hodnocení byly použity zobecňující hodnoty. 

Jedna z vážných nejistot hodnocení expozice je pouze orientační znalost údajů o exponované 
populaci, která je získávána ze sčítání k určitému datu (přesné počty lidí, přesné složení, citlivé skupiny 
populace, doba trávená v místě bydliště apod.). 

V případě hodnocení rizika imisí částic PM10 byla nejistota snížena použitím poslední poměrně 
konzervativní metodiky HIA WHO, vyvinuté v rámci evropského programu čistého ovzduší CAFE. 
Nicméně i toto hodnocení není bez problémů. Pro kvantitativní hodnocení rizika znečištění ovzduší je 
nejspolehlivějším ukazatelem ovlivnění úmrtnosti, prokázané epidemiologickými studiemi na 
obyvatelích velkých měst v USA a Evropě. K využití výsledků těchto studií k charakterizaci rizika je 
však nezbytné vycházet z jejich vypovídací schopnosti. Krátkodobé studie prokazují nárůst úmrtnosti 
exponované populace po krátkodobém zvýšení imisní zátěže. Ukazují tedy počet předčasných úmrtí, 
avšak nevypovídají téměř nic o délce zkrácení života a postihují pouze akutní účinky znečištěného 
ovzduší u zvláště citlivé části populace. Celkový vliv na úmrtnost hodnotí dlouhodobé kohortové studie 
u obyvatel měst s různou kvalitou ovzduší. Ze srovnání výsledků těchto dvou základních typů studií 
vyplývá, že akutní ovlivnění úmrtnosti sledované krátkodobými studiemi představuje pouze malý podíl 
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na celkovém ovlivnění délky života celé populace. Výsledky dlouhodobých studií umožňují výpočet 
délky ztráty života u celé exponované populace, avšak nevypovídají o konkrétním počtu předčasných 
úmrtí. Nelze tedy odlišit, zda se jedná o výsledek ovlivnění velkého počtu jedinců v malém rozsahu 
nebo naopak o významný vliv u malého počtu osob. Multifaktoriální etiologie kardiopulmonálních 
onemocnění, která představují hlavní podíl úmrtnosti ovlivněné kvalitou ovzduší, však nasvědčuje spíše 
plošnému vlivu znečištěného ovzduší na každého jedince nebo každého příslušníka více citlivých 
skupin populace, úměrný velikosti a délce expozice. Vhodným indikátorem tohoto účinku je proto 
výpočet ztráty očekávané délky života.  

Významnou nejistotu představuje i současná úroveň poznání účinků hodnocených vlivů na 
zdraví. Přestože výzkumu nepříznivých zdravotních účinků znečištění ovzduší byla a stále je věnována 
velká pozornost, získané poznatky jsou poměrně omezené. Například při odvození reálných jednotek 
karcinogenního rizika na základě znalosti mechanismu účinku u látek s potenciálním karcinogenním 
účinkem (např. benzen), je doposud převládající postup extrapolace z údajů z experimentů nebo studií 
profesionální expozice vícestupňovým linearizovaným modelem do oblasti reálné mimopracovní 
expozice v životním prostředí. Tento používaný princip předběžné opatrnosti je velmi konzervativní a u 
látek s prahovým mechanismem účinku v oblasti nízkých dávek může vést k vysokému nadhodnocení 
skutečného rizika. 

 

7.  Závěr ve vztahu ke znečištění ovzduší 
 

Byl proveden odhad zdravotních rizik, spojených s možnou změnou znečištění ovzduší, danou vlivem 
plánovaného provozu záměru „Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné litiny a produkci 
inovovaných výrobků pro automobilový průmysl“. 

• Hodnocení bylo zaměřeno na zdravotní rizika spojená s krátkodobými a dlouhodobými 
expozicemi ze zdrojů souvisejícími s provozem záměru. Byla hodnocena rizika imisí 
suspendovaných částic PM10, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, benzenu a benzo(a)pyrenu. 

• Rizika byla hodnocena pro žijící v širším okolí záměru. 
• Pro hodnocení zdravotních rizik exponované populace byl použit konzervativní expoziční 

scénář, to znamená, že byly použity maximální vypočtené koncentrace výše uvedených 
škodlivin pro celou populaci v okolí. 

• Z hodnocených znečišťujících látek v ovzduší má největší význam znečištění suspendovanými 
částicemi frakce PM10. Podle současných znalostí o jejich účinku nebudou v predikovaných 
koncentracích zvyšovat nemocnost ani úmrtnost exponovaných obyvatel. Stávající odhadované 
znečištění aerosolem frakce PM10 se může podílet na úmrtnosti zvýšením o 4,2 %. I když dojde 
realizací záměru ke snížení ročních i denních koncentrací suspendovaných částic, znamená 
realizace záměru jen nepatrnou změnu ročních koncentrací i příspěvku k denním koncentracím, 
která neovlivní hodnocené ukazatele, tedy celkovou úmrtnost ani výskyt dalších zdravotních 
symptomů.  

• Ve všech posuzovaných variantách byl zjištěn zanedbatelný vliv nových příspěvků záměru na 
zdravotní obtíže související s akutní a chronickou expozicí NO2, a to i v součtu se stávajícím 
imisním pozadím.  

• Bylo zjištěno, že nové roční imisní příspěvky benzenu ze záměru budou mít i v součtu se 
stávajícím imisním pozadím, zanedbatelný vliv na výskyt souvisejících zdravotních poškození. 
Nepatrně zvýšené zdravotního riziko jednoznačně souvisí s imisním pozadím. Podíl vlastního 
příspěvku záměru je ve všech variantách zanedbatelný.  

• Bylo zjištěno, že nové roční imisní příspěvky benzo(a)pyrenu ze záměru budou mít 
zanedbatelný vliv na výskyt souvisejících zdravotních poškození. Nepatrně zvýšené zdravotní 
riziko jednoznačně souvisí s imisním pozadím. Podíl vlastního příspěvku záměru je 
zanedbatelný.  
 
Na základě odhadu zdravotních rizik je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním 

odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové hodnoty znečištění ovzduší na celou exponovanou 
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populaci v okolí posuzovaného záměru, nelze pro hodnocené škodliviny v důsledku realizace 
záměru předpokládat významně zvýšené riziko zdravotních účinků. Je třeba zdůraznit, že při 
realizaci záměru musí být dodržena opatření uvedená v rozptylové studii. 

 
 
 

8. Hodnocení zdravotního rizika hluku v mimopracovním prostředí 
 
8.1  Identifikace a charakterizace nebezpečnosti hluku 

Zvuky jsou přirozeným průvodním projevem přírodních dějů a životní aktivity. Jsou přirozenou 
součástí životního prostředí člověka a mají pro něj velký význam, protože sluchem člověk přijímá 
významný podíl informací o svém prostředí.  

Zvuk je pro člověka důležitým poplašným (výstražným) a varovným signálem, varuje před 
nebezpečím, podněcuje aktivitu jeho nervového systému, patří k základním komunikačním 
prostředkům. 

Zvuk může být uklidňující i dráždivý, může vyvolat radost a ve formě hudby může přinést 
estetické zážitky. Zvuk a sluch tedy hrají významnou roli v individuální a společenské adaptaci člověka 
na prostředí. Sluch je smysl, který je v pohotovosti 24 hodin denně. Nelze ho „vypnout“. Člověk je jeho 
prostřednictvím schopen rozlišit zdroj zvuku a jeho lokalizaci v prostoru. 

Zvuky, které jsou způsobovány zdroji nezávislými na jednotlivci a jsou příliš silné, příliš časté 
nebo působí v nevhodné situaci a době, však mohou na člověka působit nepříznivě. Obecně se tyto 
nechtěné zvuky, které ruší, obtěžují nebo mají dokonce škodlivé účinky, nazývají hlukem, a to bez 
ohledu na jejich intenzitu.  
Proto je nutné považovat hluk za bezprahově působící škodlivý faktor. 
Z těchto důvodů je hluk označován jako nechtěný zvuk, jehož účinek závisí na jeho intenzitě, časové 
historii a vlnové délce. U každého člověka existuje určitý stupeň tolerance k rušivému účinku hluku. 

Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo 
funkční změny organismu, které vedou ke zhoršení nebo poškození jeho funkcí, ke snížení odolnosti 
organismu vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. 

Při hodnocení konkrétní akustické situace je nutno o hluku uvažovat nejen z hlediska celého 
spektra atakovaných funkcí, ale i z hlediska fyzikálních parametrů hluku, místa a času působení. 
Obecně je možné přijmout tzv. Lehmanovo schéma účinků: 

Hladina hluku LA:  > 120 dB  nebezpečí poškození buněk a tkání 
> 90 dB   nebezpečí pro sluchový orgán 
> 60 až 65 dB   nebezpečí pro vegetativní systém 
> 30 dB   nebezpečí pro nervový systém a psychiku 

Negativní účinky hluku můžeme rozdělit na: 
SPECIFICKÉ - s účinkem na sluchový orgán, kdy při expozici ekvivalentní hladině akustického tlaku A 
od 120 - 130 dB dochází k poškození bubínku a převodních kůstek, při mnohaleté expozici LAeq,T nad 
85 dB k poškození vnitřního ucha. 
NESPECIFICKÉ (mimosluchové) - s účinkem na různé funkce organismu. 
Negativní účinky dále dělíme na  
Akutní účinky  (stres a tomu odpovídající obrana organismu): poškození sluchového aparátu, zvýšení 
krevního tlaku, zrychlení tepové frekvence, stažení periferních cév, zvýšení hladiny adrenalinu, vliv na 
psychiku - únava, deprese, rozmrzelost, agresivita, neochota a snížení výkonnosti, paměti a pozornosti 
Chronické účinky (tzv. civilizační choroby): fixování akutních účinků, ztráta sluchu resp. sluchové 
ztráty, vznik hypertenze, poškození srdce, infarkt myokardu, snížení imunitních schopností organismu, 
pocity únavy a nepříznivé ovlivnění spánku, nespavost. 

Nespecifické účinky hluku se vzhledem k tomu, že se jedná o bezprahový škodlivý faktor, 
projevují prakticky v celém rozsahu intenzit hluku. Zahrnují ovlivnění neurohumorální a 
neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí, jako např. učení a 
zapamatování informací, ovlivnění motorických funkcí a koordinace. Hluk ztěžuje řečovou komunikaci, 
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obtěžuje, vyvolává pocit rozmrzelosti a nespokojenosti. Negativně ovlivňuje odpočinek organismu a tím 
i jeho výkonnost. 

Na současném stupni poznání je za dostatečně prokázané poškození sluchového aparátu, 
ovlivnění kardiovaskulárního a imunitního systému a negativní poruchy spánku. Neprokázané, tj. 
omezené důkazy jsou např. u vlivu na hormonální systém, biochemické funkce, fetální vývoj, mentální 
zdraví. 

Při doporučení limitních hodnot hluku v komunálním (mimopracovním, environmentálním) 
prostředí Světová zdravotnická organizace (dále „WHO“) vychází ze současných poznatků o 
negativních účincích hluku na rušení spánku v noční době, na řečovou komunikaci, obtěžování, pocity 
nepohody a rozmrzelosti. 

Souhrnně lze podle zmíněného dokumentu WHO a dalších zdrojů současné poznatky 
nepříznivých účinků hluku na lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat takto: 
Poškození sluchového aparátu je dostatečně prokázáno u pracovní expozice hluku v závislosti na výši 

ekvivalentní hladiny hluku a trvání expozice. Riziko sluchového postižení však existuje i u hluku 
v mimopracovním prostředí při různých činnostech spojených s vyšší hlukovou zátěží. 
Z fyziologického hlediska jsou podstatou poškození zprvu přechodné a posléze trvalé funkční a 
morfologické změny smyslových a nervových buněk Cortiho orgánu vnitřního ucha. 
Epidemiologické studie prokázaly, že u více než 90% exponované populace nedochází k poškození 
sluchového aparátu ani při celoživotní expozici hluku v životním prostředí a aktivitách ve volném 
čase do 24 hodinové ekvivalentní hladiny hluku LAeq,24h = 70 dB. S vyšší expozicí hluku 
v mimopracovním prostředí se můžeme setkat jen ve velmi specifických  případech např. u lidí 
žijících v těsné blízkosti frekventovaného letiště nebo velmi rušných komunikací. 
Nelze však zcela vyloučit možnost, že by již při nižší úrovni hlukové expozice mohlo dojít 
k malému sluchovému poškození u citlivých skupin populace, jako jsou děti nebo osoby současně 
exponované i vibracím nebo ototoxickým lékům či chemikáliím. Je též známé, že zvýšená hlučnost 
v místě bydliště přispívá k rozvoji sluchových poruch u osob profesionálně exponovaným hladinám 
hluku na pracovišti. 

Zhoršení komunikace řečí v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných nepříznivých 
důsledků v oblasti chování a vztahů, vede k podrážděnosti, nejistotě, poklesu pracovní kapacity a 
pocitům nespokojenosti. Může však vést i k překrývání a maskování důležitých signálů, jako je 
domovní zvonek, telefon, alarm. Nejvíce citlivou skupinou jsou staří lidé, osoby se sluchovou 
ztrátou a zejména malé děti v období osvojování řeči. 
Pro dostatečné srozumitelné vnímání složitějších zpráv a informací (cizí řeč, výuka, telefonická 
konverzace) by rozdíl mezi hlukovým pozadím a hlasitostí vnímané řeči měl být nejméně 15 dB a 
to nejméně v 85% doby. Při průměrné hlasitosti řeči 50 dB by tak nemělo hlukové pozadí 
v místnostech převyšovat 35 dB(A). Pro více senzitivní skupiny populace by však mělo být ještě 
nižší. 

Ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku byly prokázány v řadě 
epidemiologických studií a laboratorních pokusů. Naznačují, že účinky hluku mohou být jak 
přechodné v podobě zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce, tak i trvalé ve formě hypertenze 
a ischemické choroby srdeční. V případě hypertenze je významná teorie, podle které se zde 
současně uplatňuje i nedostatek hořčíku, který je vlivem hluku uvolňován z buněk a vylučován z 
organismu a není u evropské populace dostatečně saturován příjmem z potravy. Nejnižší 24 
hodinová ekvivalentní hladina hluku s efektem na ICHS v epidemiologických studiích byla 70 
dB(A). Všeobecným závěrem je, že kardiovaskulární účinky jsou spojeny s dlouhodobou expozicí 
ekvivalentní hladině hluku LAeq,24h. v rozmezí 65 - 70 dB(A) a více, pokud jde o letecký nebo 
dopravní hluk.  

Poruchy duševního zdraví. Nepředpokládá se, že by hluk mohl být přímou příčinou duševních 
nemocí, ale patrně se může podílet na zhoršení jejich symptomů nebo urychlit rozvoj latentních 
duševních poruch. Souvislosti mezi hlukovou expozicí a účinky na duševní zdraví byly nalezeny u 
ukazatelů, jako je spotřeba léků, výskyt některých psychiatrických symptomů a hospitalizací.  

Obtěžování hlukem je nejobecnější reakcí lidí na hlukovou zátěž. Uplatňuje se zde jak emoční složka 
vnímání, tak složka poznávací při rušení hlukem při různých činnostech. Vyvolává celou řadu 
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negativních emočních stavů, mezi které patří pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, 
deprese, anxiozita, pocity beznaděje nebo vyčerpání. U každého člověka existuje určitý stupeň 
senzitivity, respektive tolerance k rušivému účinku hluku, jako významně osobnostně fixovaná 
vlastnost. V normální populaci je 10-20 % vysoce senzitivních osob, stejně jako velmi tolerantních, 
zatímco u zbylých 60-80 % populace víceméně platí kontinuální závislost míry obtěžování na 
intenzitě hlukové zátěže.  
Rozmrzelost může vzniknout po víceleté latenci a s délkou konfliktní situace se prohlubuje a fixuje. 
Kromě toho však může být významně ovlivněna zdravotním stavem.  
Kromě negativních emocí je možné obtěžování hlukem hodnotit i podle nepřímých projevů, jako je 
zavírání oken, nepoužívání balkónů, stěhování, stížnosti a petice.  
Dle doporučení WHO je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách 
ekvivalentní hladinou hluku pod 55 dB(A), nebo mírně obtěžováno při LAeq pod 50 dB(A).  

Nepříznivé ovlivnění spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, probouzením, alterací 
délky a hloubky spánku, zejména redukcí REM fáze spánku. Může docházet ke zvýšení krevního 
tlaku, zrychlení srdečního pulsu, arytmiím, vasokonstrikci, změnám dýchání. V rušení spánku 
hlukem se setkávají jak fyziologické, tak psychologické aspekty působení hluku. Efekt narušeného 
spánku se projevuje i následující den např. rozmrzelostí, zhoršenou náladou, snížením výkonu, 
bolestmi hlavy nebo zvýšenou únavností. Objektivně bylo prokázáno i zvýšení spotřeby sedativ a 
léků na spaní. Senzitivní skupinou populace jsou starší lidé, lidé pracující na směny, lidé s 
funkčními a mentálními poruchami, osoby s potížemi se spaním.  
Podle doporučení WHO by noční ekvivalentní hladina hluku neměla v okolí domů přesáhnout 45 
dB(A), přičemž se předpokládá pokles hladiny hluku o až 15 dB při přenosu venkovního hluku do 
místnosti zčásti otevřeným oknem.  
Maximální hodnoty jednotlivých hlukových událostí by pak neměly uvnitř místností přesáhnout 
LAmax = 45 dB(A), resp. 60 dB venku a počet těchto událostí by během noci neměl přesáhnout 10-
15 ze všech zdrojů hluku. Pro senzitivní osoby by pak tyto hodnoty hluku měly být ještě nižší. Na 
rušení spánku hlukem nedochází v hlučných lokalitách k adaptaci obyvatel ani po více letech.  

Zvýšení celkové nemocnosti bylo zjištěno v řadě epidemiologických studií u souborů populace, 
exponované neprofesionálně vysokým hladinám hluku. Nejpravděpodobnějším vysvětlením tohoto 
jevu je důsledek působení chronického stresu. Může jít o některá onemocnění zažívacího traktu, 
poruchy krevního tlaku, arteriosklerózu, zánětlivá onemocnění, nižší odolnost vůči infekci, poruchy 
menstruačního cyklu a v těhotenství, spastické stavy a prediabetické stavy. V retrospektivní studii 
bylo zjištěno, že k rozdílům v nemocnosti docházelo až po delší době strávené v hlučném prostředí, 
u nervových onemocnění po 8-10 letech, u cévních onemocnění až po 11-15 letech.  

Účinky hluku obsahujícího tónovou složku 
Účinky hluku jsou závislé na jeho spektrálním (kmitočtovém) složení: 
- širokopásmový hluk má výraznější účinky na oběhové funkce a další funkce zprostředkované přes 
podkoří než hluk tónový, 
- tónový hluk je spojován s vyšší subjektivní rušivostí a má pronikavější účinek na sluchové ztráty, 
přičemž zde hraje významnou roli také výška, tj. frekvence působícího tónu. Hluky s převahou 
frekvencí nad 2 000 Hz jsou považovány za agresivnější než hluky s frekvencemi pod 1 000 Hz. Je 
přitom prokázáno, že přítomnost nízkých frekvencí (20 – 100 Hz) nebo i vibrací zhoršuje účinky 
vysokofrekvenčního hluku. 

Účinky hluku o nízkých frekvencích 
Nízkofrekvenční zvuk je slyšitelný zvuk v jehož frekvenčním spektru převažují frekvenční složky v 

pásmu kmitočtů nižších než 100 Hz. 
Infrazvuk je postupné podélné vlnění v pružném prostředí, jehož kmitočet je pod pásmem slyšitelných 

kmitočtů, tj. pod 16 Hz. 
Tyto definice respektují ČSN 01 1600 Akustika – Terminologie. V současné době se v odborné 
literatuře uvádí, že za nízkofrekvenční hluk je považován zvuk v rozsahu 10 – 200Hz [8]. 
Z toho vyplývá, že se obě definice „překrývají“, tzn., že oblast infrazvuku se částečně posunula do 
oblasti nízkofrekvenčního hluku. Z hlediska fyzikálních vlastností je nutné mít na zřeteli, že u 
nízkofrekvenčních akustických signálů je velmi nízký útlum vzduchem, zemní absorpcí i pevnými 
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překážkami. Účinky hluku o nízkých frekvencích na lidský organizmus jsou popisovány jako 
všeobecná rozladěnost, nevolnost, dezorientace, zvýšená unavitelnost, poruchy spánku nebo spavost 
a řada jiných kombinací nespecifických příznaků. 
Průzkumy ukazují, že vnímání a účinky a subjektivní vnímání zvuku se při nízkých kmitočtech 
značně liší ve srovnání se středními nebo vysokými kmitočty.  
Účinky hluku o nízkých frekvencích na lidský organizmus jsou popisovány jako všeobecná 
rozladěnost, nevolnost, dezorientace, zvýšená unavitelnost, poruchy spánku nebo spavost a řada 
jiných kombinací nespecifických příznaků. Obecně jsou nízké frekvence hůře vnímány ženami, 
které jsou na nízkofrekvenční zvuk více citlivé než muži. 

 
8.2 Hodnocení rizika 

 Nezbytným výchozím podkladem pro hodnocení expozice hluku a následně ke kvantitativnímu 
a kvalitativnímu odhadu míry zdravotního rizika je znalost hlukové zátěže v posuzované lokalitě.  
Podkladem k hodnocení hlukové expozice obyvatel zájmového území je hluková studie, která modeluje 
předpokládané akustické vlivy záměru na nejbližší stávající obytné objekty.  

  

 V hlukové studii jsou uvažovány tyto zdroje hluku: 

1. Dopravní zdroje hluku 
Údaje o stávajících a výhledových intenzitách dopravy bez a po realizaci záměru vycházejí 

z dopravní studie (Zpracovatel studie: Ing. Michal Radimský, Ph.D.).  
Dopravní studie zahrnuje sčítání dopravy a zejména popisuje dopravní vztahy stávajícího stavu a 
předpokládané dopravní vztahy v souvislosti se záměrem zkapacitnění výroby a tím vzrůstu nákladní 
dopravy v okolí firmy na stávajících komunikacích. 

Roční množství expedovaných odlitků v roce 2016 by mělo být cca 43 000 t a nárůst dopravy 
na cca dvojnásobek. Z celkového objemu výroby se předpokládá, že bude 60% expedováno nákladními 
vozy s nosností do 13 t a zbylých 40% nákladními vozy s nosností nad 13 t směrem na D2 (Bratislava) 
nebo směrem na Černovice. 

Areál slévárny bude obsluhován ve směru na D2 (Bratislava) nebo směr Černovice výhradně 
silniční dopravou pomocí navržených tras popsaných dále. Díky omezení na trase A podjezdem s 
průjezdnou výškou 3,7 m (v místě křížení s železniční tratí v ulici Kšírova – Obr. 3), se předpokládá 
18% využití této trasy. Trasa B ulicemi Vodařská, Kšírova, I/41 Hněvkovského bude využita 40% to je 
cca 6 960 vozidel za rok a trasou C (II/374 Černovická, I/41 Hněvkovského, Kšírova, Vodařská) pojede 
přibližně 7 300 vozidel za rok, to je 42%. Výrobky budou odebírat externí odběratelé. 

Schéma intenzit na dotčených úsecích komunikací je doloženo v příloze k hlukové 
studii. 
 Pro výpočet byly použity hodnoty intenzit dopravy pro roky 2016 a 2032 bez realizace 
záměru a s realizací záměru. 
 Doprava spojená s provozem závodu probíhá pouze v denní době. 
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2. Stacionární zdroje hluku 
 Do výpočtu v hlukové studii byly zadány dva stacionární zdroje hluku. Jejich provoz je pouze 

v denní době (do 18:00 hod).  
Jedná se o tzv. „obracečku beden“, kdy dochází k vyklápění vozíků, z nichž vypadávají odlitky. 

Pohon je pneumatický. Frekvence obracení: cca 10x/hod. Zdroj je označen v programu Hluk+ jako 
P1. Lw = 80 dB 
 Dalším zdrojem hluku je vysypávání kovových surovin, kdy se z transportní techniky 
vysypávají kovové suroviny. Frekvence vysypávání: cca 1x/2 hod. Označení zdroje v programu 
Hluk+ jako P2.  Lw = 80 dB 
 Další zdroje hluku souvisejí s provozem vzduchotechniky. Jedná se o výduchy spalovacích a 
energetických zdrojů. Nejedná se o významné zdroje hluku, které by ovlivňovaly okolí závodu. Do 
výpočtu nejsou zahrnuty. 
 

V hlukové studii jsou hodnoceny tyto varianty: 

Varianta 0 - Výpočet šíření hluku pro situaci bez provozování navrhovaného záměru. Do výpočtu 
v této variantě je zahrnut provoz na komunikacích v posuzovaném území s intenzitou dopravy pro rok 
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2016 a 2032. Rovněž jsou zadány dva stávající stacionární zdroje hluku. Výpočty jsou provedeny pro 
denní dobu. 

Varianta 1 - Výpočet šíření hluku pro výhledový stav, tj. po realizaci záměru. Do výpočtu je zahrnut 
zvýšený provoz na dotčených komunikacích s intenzitou dopravy pro rok 2016 a 2032.  

Varianta 2 - Do výpočtu v této variantě jsou zadány pouze stacionární a liniové zdroje hluku spojené 
s provozem v rámci areálu záměru. Výpočty jsou provedeny pro denní dobu (pro osm souvislých a na 
sebe navazujících nejhlučnějších hodin) pro rok 2032 (větší zatížení dopravou než v r. 2016). 
 
Výpočty hluku pro jednotlivé varianty 

Výpočtové zpracování dosahu hlukových emisí z hodnocených dopravních zdrojů a celkového 
hlukového zatížení venkovního prostoru ve sledované lokalitě dopravním hlukem a hlukem 
stacionárních zdrojů bylo provedeno výpočetním programem HLUK+, verze 9.15 profi (reg.č. 5162). 

Výpočty hluku ze silniční dopravy byly provedeny v souladu s „Novelou metodiky výpočtu 
hluku silniční dopravy 2004“ (publikované MŽP v časopisu Planeta č. 2/2005).  

Výsledky výpočtů v programu Hluk+ lze na základě provedených ověření terénními měřeními 
zařadit do II. třídy přesnosti s chybou vypočtené hodnoty ± 2,0 dB. 

 Hluková pásma byla vypočtena pro výšku 3m nad terénem, výpočet pro jednotlivé výpočtové 
body byl proveden ve výškách dle charakteru zástavby. Ve venkovním prostoru jsou zadány a 
vypočteny konkrétní hodnoty hladin LAeq ve výpočtových bodech 2,0 m před fasádami obytných 
objektů.  

Charakteristika výpočtových bodů 

Výpočtový bod č. Ulice, číslo popisné Charakteristika objektu dle KN 
1 Kšírova, 427 Rodinný dům 
2 Kšírova, 152 Rodinný dům 
3 Kšírova, 399 Rodinný dům 
4 Kšírova, 171 Rodinný dům 
5 Kšírova, 391 Objekt k bydlení 
6 Kšírova, 379 Objekt k bydlení 
7 Kšírova, 395 Objekt k bydlení 
8 Kšírova, 141 Občanská vybavenost 
9 Kšírova, 284 Rodinný dům 
10 Kšírova, 242 Rodinný dům 
11 Kšírova, 228 Rodinný dům 
12 Kšírova, 344 Rodinný dům 
13 Kšírova, 239 Rodinný dům 
14 Kšírova, 428 Rodinný dům 
15 Kšírova, 319 Rodinný dům 
16 Kšírova, 216 Rodinný dům 
17 Kšírova, 294 Rodinný dům 
18 Kšírova, 138 Rodinný dům 
19 Kšírova, 376 Rodinný dům 
20 Hněvkovského, 176  Objekt k bydlení 
21 Hněvkovského, 175 Objekt k bydlení 
22 Hněvkovského, 161 Objekt k bydlení 
23 Černovická, 253 Objekt k bydlení 
24 Černovická, 209 Objekt k bydlení 
25 Černovická, 372 Objekt k bydlení 
26 Černovická, 23 Občanská vybavenost 
27 Hněvkovského, 36 Objekt k bydlení 
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Situování výpočtových bodů 

 
Výpočet ekvivalentní.hladiny hluku LAeq pro denní dobu 
srovnání variant 0 a 1 – rok 2016 a 2032 

 Rok 2016 ROK 2032 
Výp. Varianta 0  Varianta 1 ZMĚNA Varianta 0  Varianta 1 ZMĚNA 
bod LAeq [dB] LAeq [dB] [dB] LAeq [dB] LAeq [dB] [dB] 
1 68,6 68,6 0 69,1 69,1 0 
2 68,9 68,9 0 69,4 69,4 0 
3 70,9 70,9 0 71,3 71,4 + 0,1 
4 70,9 71,0 + 0,1 71,4 71,5 + 0,1 
5 71,1 71,3 + 0,2 71,4 71,6 + 0,2 
6 71,7 71,9 + 0,2 72,1 72,2 + 0,1 
7 70,8 71,0 + 0,2 71,2 71,3 + 0,1 
8 70,5 70,8 + 0,3 70,9 71,1 + 0,2 
9 70,5 70,6 + 0,1 71,0 71,1 + 0,1 
10 70,9 70,9 0 71,4 71,4 0 
11 71,4 71,4 0 71,9 71,9 0 
12 71,5 71,5 0 71,9 72,0 + 0,1 
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13 71,2 71,2 0 71,6 71,7 + 0,1 
14 67,0 67,1 + 0,1 67,5 67,5 0 
15 69,4 69,4 0 69,8 69,9 + 0,1 
16 71,2 71,2 0 71,6 71,7 + 0,1 
17 69,3 69,4 + 0,1 69,8 69,8 0 
18 72,3 72,3 0 72,7 72,8 + 0,1 
19 72,6 72,7 + 0,1 73,1 73,2 + 0,1 
20 72,8 72,8 0 73,3 73,3 0 
21 72,7 72,7 0 73,2 73,2 0 
22 72,0 72,0 0 72,5 72,6 + 0,1 
23 64,3 64,4 + 0,1 64,8 64,8 0 
24 62,3 62,3 0 62,8 62,8 0 
25 63,1 63,2 + 0,1 63,6 63,6 0 
26 63,2 63,2 0 63,6 63,7 + 0,1 
27 69,8 69,8 0 70,3 70,3 0 

 
 

8.3  Charakterizace rizika – vztahy expozice a účinku 

Výchozím podkladem ke kvantitativnímu a kvalitativnímu odhadu míry zdravotního rizika 
hluku je obecně znalost hlukové zátěže získaná měřením nebo modelovým výpočtem vztažená ke 
konkrétnímu počtu exponovaných osob.   

 
8.3.1 Prahové hodnoty prokázaných účinků hluku pro kvalitativní charakterizaci rizika 

Při obecné kvalitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku je možné orientačně vycházet z 
prahových hodnot hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku v denní a noční době ve venkovním 
prostředí, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část 
populace s průměrnou citlivostí vůči účinkům hluku. S ohledem na individuální rozdíly v citlivosti, je 
tedy třeba předpokládat možnost těchto účinků u citlivější části populace i při hladinách hluku nižších. 

Ve spodní části tabulek jsou uvedeny výpočtové body spadající do daného hlukového pásma 
pro variantu 0 a 1 pro roky 2016 a 2032. 

Tabulka: Prahové hodnoty prokázaných nepříznivých účinků hluku – den 

 dB/A/ 
Nepříznivý účinek 55-60 60-65 65-70 > 70 
Sluchové postižení*     
Zhoršené osvojení 
řeči a čtení u dětí 

    

Ischemická choroba 
srdeční včetně 
infarktu myokardu 

    

Zhoršená 
komunikace řečí 

    

Silné obtěžování 
hlukem 

    

Mírné obtěžování     
 
Varianta 0 rok 2016   23,24,25,26 1,2,14,15,17,27 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18,19,20,21,22 
Varianta 1 rok 2016  23,24,25,26 1,2,14,15,17,27 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18,19,20,21,22 
Varianta 0 rok 2032   23,24,25,26 1,2,14,15,17 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18,19,20,21,22,27 
Varianta 1 rok 2032  23,24,25,26 1,2,14,15,17 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18,19,20,21,22,27 
*přímá expozice hluku v interiéru 
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 Z tabulky obecně vyplývá, že při dodržení hygienického limitu 50 dB ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku v denní době, se nepředpokládá existence zdravotních rizik hluku pro exponované 
osoby.  Nelze ovšem vyloučit možnost určité míry obtěžování i úrovní hluku podlimitní v případě 
expozice osob se zvýšenou citlivostí vůči hluku nebo v případě hluku se zvýšeným rušivým vlivem, 
jako je hluk doprovázený vibracemi nebo hluk obsahující nízké frekvenční složky. Nepříjemnější je též 
hluk s kolísavou intenzitou nebo obsahující výrazné tónové složky.  

Na základě shora uvedených podkladů lze vyslovit následující odborné předpoklady: 
Bez realizace záměru – varianta 0 se mohou u obyvatel ulice Kšírovy a Hněvkovského projevovat 
nepříznivé účinky hluku v denní době v podobě obtěžování hlukem, zhoršené komunikace řečí i 
možných srdečních komplikací. U některých dětí by se mohlo projevit zhoršené osvojení řeči i čtení. 
S realizací záměru nedojde u obyvatel ulice Kšírovy a Hněvkovského ke změnám možných 
nepříznivých účinků. 
U obyvatel ulice Černovické se mohou bez realizace záměru projevovat nepříznivé účinky 
hluku v denní době v podobě obtěžování hlukem, zhoršené komunikace řečí a nebezpečí 
možných srdečních komplikací. S realizací záměru se tato akustická situace nezmění.  
 
8.3.2. Vztahy expozice a účinku pro kvantitativní charakterizaci rizika hluk 

Pro kvantitativní hodnocení rizika hluku z průmyslových stacionarních zdrojů nejsou 
v současné době k dispozici spolehlivé vztahy expozice a účinku. K orientačnímu vyhodnocení procenta 
obtěžovaných obyvatel je pouze možné využit vztahů publikovaných v roce 2004 na základě několika 
studii obtěžování obyvatel v okolí průmyslových provozů v Holandsku [Miedema, HME, Vos H: Noise 
annoyance from stationary sources]. Vycházeji z 24hodinové hlukové expozice vyjádřené v Ldvn a jsou 
odvozeny pro rozmezí hlukové expozice 35 – 65 dB. 

V daném případě je očekávaná hluková expozice obyvatel v okolí záměru ze stacionárních 
zdrojů Ferama buď nižší, nebo je zcela překryta hlukovým pozadím z dopravy. Je proto bezpředmětné 
se tímto účinkem hluku stacionárních zdrojů kvantitativně zabývat. 

Ke kvantitativnímu odhadu nepříznivých účinků hluku z dopravy jsou v současné době 
používány vztahy expozice účinku pro výpočet procenta obtěžovaných obyvatel, resp. obyvatel 
rušených ve spánku, které vycházejí z meta-analýz zahraničních epidemiologických studií a jsou 
doporučeny k použití v zemích EU. 

Vztahy pro obtěžování hlukem jsou odvozeny pro tři úrovně obtěžování vztažené k teoretické 
100 stupňové škále intenzity obtěžování. První úroveň LA (Little Annoyed) zahrnuje procento osob 
obtěžovaných od 28. stupně škály 0 – 100, tedy přinejmenším „mírně obtěžovaných“. Druhá úroveň A 
(Annoyed) se týká obtěžování od 50 stupně škály a třetí úroveň HA (Highly Annoyed) zahrnuje osoby s 
výraznými pocity obtěžování od 72. stupně stostupňové škály intenzity obtěžování. 
Vztahy pro hlukový deskriptor Ldn a hluk ze silniční dopravy jsou dány rovnicemi:  

%LA = -6,188 . 10-4 . (Ldn – 32)3 + 5,379 . 10-2 . (Ldn – 32)2 + 0,723 . (Ldn – 32) 
%A = 1,732 . 10-4 . (Ldn – 37)3 + 2,079 . 10-2 . (Ldn – 37)2 + 0,566 . (Ldn – 37) 
%HA = 9,994 . 10-4 . (Ldn – 42)3 + 1,523 . 10-2 . (Ldn – 42)2 + 0,538 . (Ldn – 42) 

S použitím těchto vztahů je proveden odhad procenta obtěžovaných obyvatel zástavby 
reprezentované výpočtovými body akustické studie. Výpočty byly provedeny pro nejhorší akustickou 
situaci s přičtením nejistoty výpočtu. Pro porovnání jsou výpočty provedeny i pro současný platný 
hlukový limit. 

K akustickým údajům uvedených v hlukové studii byly zpracovatelkou této expertízy přiřazeny 
počty obyvatel ve stávající zástavbě dle následujícího statistického klíče:  
RD 3 osoby  
Kromě toho byly k výpočtovým bodům (jednotlivým domům) přiřazeny domy v okolí, kde se 
předpokládá, že se akustická situace nebude významně lišit od situace ve výpočtovém bodě. 

Tyto údaje byly dále zpracovány a vyjádřeny tabelárně z hlediska porovnání s hygienickými 
limity (tzv. hluková zátěž) a z hlediska zdravotních rizik (obtěžování hlukem). Výstupy tohoto 
zpracování jsou uvedeny v následujících tabulkách: 
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Procento obyvatel obtěžovaných hlukem  - výpočtové body a hlukové limity rok 2016 

Procento obyvatel obtěžovaných hlukem 
Varianta 0 rok 2016 Varianta 1 rok 2016 

Výpočtové 
body 

Počet 
objektů 

Počet 
osob 

LA % A% HA% LA % A% HA% 
1,2 5 15 61 37 17 61 37 17 
3,4 3 9 66 42 21 66 42 21 

5,6,7,8 14 42 67 43 22 67 43 22 
9,10,11,12,13 30 150 67 42 21 67 42 21 
14,15,16,17 25 75 62 38 18 63 38 18 

18,19 12 36 70 46 24 70 46 24 
20,21,22,27 15 45 70 46 24 70 46 24 
23,24,25,26 8 24 49 26 11 49 26 11 

 
Hygienický limit 50 dB 27 11 4    
Běžné komunikace 55 dB  38 18 7    
Hlavní pozemní komunikace 65 dB 53 29 12    
Hl. poz. komunikace stará zátěž 70dB 71 47 25    

LA - přinejmenším mírně obtěžovaní    
A - přinejmenším středně obtěžovaní 
HA - vysoce obtěžovaní 

Procento obyvatel obtěžovaných hlukem  - výpočtové body a hlukové limity rok 2032 

Procento obyvatel obtěžovaných hlukem 
Varianta 0 rok 2032 Varianta 1 rok 2032 

Výpočtové 
body 

Počet 
objektů 

Počet 
osob 

LA % A% HA% LA % A% HA% 
1,2 5 15 62 38 18 62 38 18 
3,4 3 9 67 43 22 67 43 22 

5,6,7,8 14 42 68 43 22 68 44 22 
9,10,11,12,13 30 150 68 43 22 68 43 22 
14,15,16,17 25 75 63 39 19 63 39 19 

18,19 12 36 71 47 25 71 47 25 
20,21,22,27 15 45 71 47 25 71 47 25 
23,24,25,26 8 24 50 27 11 50 27 11 

 
 
Absolutní počet obtěžovaných v daném případě hodnocen není, neboť vlivem záměru by 

nemělo docházet ke změnám, které by se mohly reálně projevit. Kromě toho vztahy expozice a účinku 
byly odvozeny pro obtěžování vyvolané dlouhodobou hlukovou expozicí a jsou zprůměrňovány na 
celou populaci. Nemusí tedy platit pro jednotlivce nebo malé soubory exponovaných osob, jako je tomu 
v daném případě u obyvatel hodnocených rodinných nebo bytových domů, kde může být obtěžující a 
rušivý účinek hluku významně modifikován jak individuální vnímavostí konkrétních osob vůči hluku, 
tak jejich osobním vztahem ke zdrojům hluku, konkrétní orientací oken hlavních pobytových místností 
a dalšími faktory a významně se lišit od vypočtených údajů. 

Z hlediska kvantitativního zhodnocení, tj. procenta exponovaných obyvatel, u nichž se 
předpokládá slabé, střední nebo silné obtěžování je provedeno porovnání situace v roce 2016 a 2032 s 
dopravním zatížením bez realizace záměru (varianta 0) a nové, výhledové situace vyvolané případnou 
realizací záměru, tj. varianty Varianta 1 (současná zástavba ovlivněná nárůstem silniční dopravy 
vyvolané realizací záměru)  

V situaci (Varianta 0 i Varianta 1 rok 2016) lze očekávat z odhadnutých cca 400 obyvatel 
uvažovaných v hodnocení zdravotních rizik alespoň lehké obtěžování u 50 až 70 %, z tohoto počtu u 
26 až 46 % střední obtěžování a u 11 až 24 % silné obtěžování.  
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V situaci (Varianta 0 i Varianta 1 rok 2032) lze očekávat z odhadnutých cca 400 obyvatel 
uvažovaných v hodnocení zdravotních rizik alespoň lehké obtěžování u 50 až 71 %, z tohoto počtu u 
27 až 47 % střední obtěžování a u 11 až 24 % silné obtěžování.  

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že z porovnání změny, kterou lze v oblasti možného 
výskytu negativních účinků expozice hluku očekávat po realizaci záměru „Výrobní technologie 
pro tavení a odlévání tvárné litiny a produkci inovovaných výrobků pro automobilový 
průmysl“ vyplývá, že z hlediska obtěžování by se neměl projevit nárůst počtu osob obtěžovaných 
hlukem v denní době.  
 

8.3.3 Vztahy pro atributivní riziko kardiovaskulárních onemocnění  

Jedním z indikátorů účinku hluku na zdraví, doporučených pracovní skupinou WHO v roce 
2003, je výpočet atributivního rizika kardiovaskulární nemocnosti a úmrtnosti.  

Studie hluku z dopravy a s ním spojená kardiovaskulární rizika (W.Babisch, Noise & Health, 
2008) byla podrobena meta-analýze vyplývající z křivky dávky a účinku. Provedená meta-analýza 
prokázala vliv hluku z dopravy na riziko infarktu myokardu. Rizika byla prokázána pro ekvivalentní 
hladiny hluku nad 60 dB/A/ a to v denní době od 6:00 do 22:00 hodin (LAeq, 16h). Pod hodnotou 
ekvivalentní hladinou hluku 60 dB/A/ nebyly ve studiích zaznamenány zdravotní problémy rizik 
infarktu myokardu. Zvýšení rizika bylo zaznamenáno se zvyšující se hladinou hluku nad 60 dB/A/. 

Z těchto studií byl odvozen výpočet pro funkci expozice hluku a rizika infarktu myokardu: 
OR = 1,629657 – 0,000613(Lday,16h)

2+0,000007357(Lday,16h)
3, R3 = 0,96 

 
OR pro riziko ICHS 

Rok 2016 Rok 2032 
Výpočtové 

body 
Varianta 0  Varianta 1 Varianta 0   Varianta 1  

1,2 1,12 1,12 1,13 1,13 
3,4 1,17 1,17 1,18 1,18 

5,6,7,8 1,18 1,18 1,19 1,19 
9,10,11,12,13 1,18 1,18 1,19 1,19 
14,15,16,17 1,13 1,13 1,14 1,14 

18,19 1,21 1,21 1,22 1,22 
20,21,22,27 1,21 1,21 1,22 1,22 
23,24,25,26 1,04 1,04 1,04 1,04 

 
V absolutním počtu atributivních případů onemocnění IM v daném případě není opodstatněné 

provádět kvantitativní hodnocení tohoto rizika, neboť při malém počtu exponovaných obyvatel by se při 
incidenci onemocnění IM v populaci města Brna jednalo o zlomky celých čísel. Vlastí nepatrný vliv 
dopravy související s hodnoceným záměrem nelze tímto způsobem postihnout. 
 
 
8.4 Analýza nejistot 

Každé hodnocení zdravotního rizika je nevyhnutelně spojeno s určitými nejistotami, danými 
použitými daty, expozičními faktory, odhady chování populace apod. I když bylo toto posouzení 
provedeno standardními postupy na základě současných znalostí a odborných doporučení uznávaných 
institucí je nutné upozornit na skutečnost, že se jedná o zjednodušený model velmi složitého, 
komplexního děje ovlivněného mnoha proměnnými. 

Při hodnocení účinků hluku na lidské zdraví je nutné vzít v úvahu velké nejistoty, kterými je 
tento proces zatížen. V závislosti na fyzikálních parametrech hluku nelze jednoduše a jednoznačně 
popsat fyziologický vliv a jeho závažnost. Dále je nutné si uvědomit, že účinek hluku je velmi variabilní 
a je ovlivněn velkým množstvím faktorů nefyzikálních (sociálními faktory, emocionalitou, psychikou, 
aktuálním zdravotním stavem exponovaných osob, apod.). V praxi se proto nezřídka setkáváme se 
situací, kdy lidé exponovaní určitou hladinou hluku v konkrétních podmínkách nepotvrzují platnost 
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stanovených limitů, protože z dané populace se vydělují skupiny osob velmi citlivých a na druhé straně 
osob velmi odolných, které stojí vně kvantitativní závislosti. V běžné populaci je až 20% vysoce 
senzitivních osob stejně jako osob vysoce tolerantních. 
- Nejistota vstupních dat a hodnocení expozice je dána skutečností, že akustické výpočty, které jsou v 

těchto případech základním podkladem pro posouzení vlivu na veřejné zdraví, jsou vždy zatíženy 
poměrně velkými nejistotami danými nejistotou geografických podkladů, nejistotou parametrů 
objektů a prvků modelu (vlastnost fasád objektů a povrchu clon, odrazivost terénu, výška objektů a 
akustických clon), nejistotou vstupních podkladů o emisi hluku modelovaných stacionárních zdrojů 
hluku a hluku z dopravy, nejistotou vyplývající z vlastností výpočtového standardu, nejistotou 
vyplývající ze zjednodušení modelů hlukové situace pro urychlení výpočtu a nejistotou danou 
odhadem vývoje budoucí dopravy (složení a intenzita dopravního proudu). 

- Nejistota expozičního scénáře je dána skutečností, že hodnoty všech použitých deskriptorů hluku 
vypočtené v chráněných venkovních prostorech staveb jsou přiřazeny k jednotlivým objektům, 
přičemž není známa vnitřní dispozice exponovaných objektů, takže nelze posoudit skutečnou 
expozici osob. Není známa ani informace, jak se potenciálně exponovaní obyvatelé v denní době 
vyskytují ve svém bydlišti. Uvažuje se tedy s expozicí všech obyvatel podle toho, jak byly objekty 
přiřazeny ke zvoleným pásmům. Vzhledem k tomu, že se v tomto případě jedná o porovnání 
současného stavu a stavu po realizaci záměru, je tato nejistota zanedbatelná.  

- Nejistota demografických údajů, resp. nejistota počtu exponovaných obyvatel. V tomto konkrétním 
případě, pro snížení této nejistoty, byly zjišťovány informace o počtu obyvatel z regionální 
statistiky ČSÚ.  

- Odhad procenta obtěžovaných obyvatel byl proveden za použití vztahů pro hluk ze silniční dopravy, 
s vědomím značné nejistoty, protože v hodnotících ekvivalentních hladinách hluku jsou zohledněny 
jak stacionární zdroje tak liniové zdroje.  

- Nejistota použitých výstupů a vztahů epidemiologických studií. Je nutné mít na paměti, že v každé 
populaci jsou lidé s rozdílnou citlivostí vůči působení hluku. V posuzované lokalitě nebylo 
provedeno dotazníkové šetření, které by vypovědělo bližší informace o exponovaných obyvatelích 
(zpracovatel nezná dobu, po kterou lidé v zasažených objektech bydlí, jejich životní styl, 
zaměstnání, včetně možné hlukové expozice v pracovním prostředí, využití volného času, rodinnou 
anamnézu atd.).  

Všechny výpočty procent obtěžovaných osob byly pro závěry hodnocení zaokrouhlovány na celá čísla 
dle matematických pravidel. 
Hodnocení hlukové expozice, použití expozičního scénáře, výstupů a vztahů epidemiologických studií 
bylo vždy provedeno na straně bezpečnosti. 
 
 
8.5 Závěr k hodnocení hluku 

Na základě vyhodnocení předložených podkladů, s ohledem na výše uvedené skutečnosti a po 
uvážení všech výše uvedených nejistot, lze konstatovat následující závěry: 
• Byla hodnocena zdravotní rizika hluku obyvatel v okolí záměru: Výrobní technologie pro tavení a 

odlévání tvárné litiny a produkci inovovaných výrobků pro automobilový průmysl. Rizika 
byla hodnocena pro realizaci záměru v letech 2016 a 2032. 

• Hlukem ze stacionárních zdrojů nebude docházet v nejbližších obytných sídlech k překračování 
hygienického limitu, hluk z těchto zdrojů nedosahuje u nejbližší obytné zástavby hodnot pro 
obtěžující účinky a to ani novým záměrem. 

• Hlukem z dopravní obsluhy při realizaci záměru nebude docházet v nejbližších obytných sídlech ke 
změně současné akustické situace, která by zvýšila zdravotní rizika obyvatel okolí. Přesto je třeba 
konstatovat, že již za současné akustické situace se mohou u obyvatel v okolí záměru vlivem 
dopravy (nesouvisející s posuzovaným záměrem) projevovat nepříznivé účinky hluku v podobě 
obtěžování hlukem, zhoršené komunikace řečí i možných srdečních komplikací. U některých dětí 
by se mohly projevit nepříznivé účinky hluku ve zhoršeném osvojení řeči a čtení. 
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• Z hlediska vztahu k hygienickým limitům jsou tyto limity (hluk na hlavních pozemních 
komunikacích – stará hluková zátěž 70 dB) již v současné době na některých úsecích v ulici 
Kšírova a v ulici Hněvkovského překračovány. 

• Z výsledků hodnocení zdravotních rizik vyplývá, že posuzovaným záměrem nedojde k takové 
změně akustické situace v chráněném venkovním prostoru okolních obytných zástaveb, která by 
významně ovlivnila současná zdravotní rizika obyvatel okolí záměru.  

 
  

9. CELKOVÝ  ZÁVĚR 
 

Na základě vyhodnocení výstupů rozptylové a akustické studie lze přes všechny uvedené 
nejistoty konstatovat, že změny imisního a hlukového zatížení v posuzované lokalitě jsou 
akceptovatelné pro posuzovaný záměr: Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné litiny a 
produkci inovovaných výrobků pro automobilový průmysl. Je třeba dodržet doporučení z odborné 
rozptylové studie týkající se snižování sekundární emise suspendovaných částic. 

Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit závěr, že v 
souvislosti s realizací předkládaného záměru „Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné 
litiny a produkci inovovaných výrobků pro automobilový průmysl“ nebude tato aktivita 
představovat významně zvýšené riziko pro lidské zdraví pro obyvatele v okolí posuzovaného 
záměru.  
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