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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I. Obchodní firma
JTEKT Automotive Czech Pardubice s.r.o.

A.II. IČO
26764181

A.III. Sídlo
U Panasonicu 273
530 06 Pardubice – Staré Čivice

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
JTEKT Automotive Czech Pardubice s.r.o.
Hirouyki Takahashi
jednatel firmy
U Panasonicu 273
530 06 Pardubice – Staré Čivice
pro proces EIA zastoupen firmou:
TAKENAKA EUROPE GmbH odštěpný závod
Se sídlem Praha 1, Národní č.p. 138/10
adresa pro poštovní styk:
TAKENAKA EUROPE
ING. ARCH. FILIP HAVRDA
KLADENSKA 68
PRAHA 6
160 00,
MOBIL: +420 606 668 737
na základě následující plné moci:
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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: JTEKT Pardubice Phase 2
Na stávající závod proběhl proces EIA dle zákona 100/2001 Sb. oznámení zpracovala
firma EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové pod názvem „Výstavba areálu Toyoda
pro výrobu automobilových součástek, průmyslová zóna Staré Čívice – Pardubice
v říjnu 2002“.
Záměr byl zařazen dle Přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb. do kategorie II, bod 4.1. a
10.6.
Záměr byl v kompetenci Krajského úřadu Pardubického kraje, který dne 26.11.2002
pod zn OŽPZ/5893/02/FE/EIA-UZ vydal závěr zjišťovacího řízení s tím, že záměr
„Výstavba areálu Toyoda pro výrobu automobilových součástek, průmyslová
zóna Čivice“ nebude posuzován podle citovaného zákona.
Dle stávajícího zákona č.100/2001 Sb. ve znění zákona č.163/2006 Sb. je v paragrafu
4, odstavci 1) uvedeno:
§4
Předmět posuzování vlivů záměru
na životní prostředí
(1) Předmětem posuzování podle tohoto zákona jsou
a) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I a změny těchto záměrů,
pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní
hodnoty, je-li uvedena; tyto záměry a změny záměrů podléhají posuzování vždy,
b) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii II včetně záměrů
nedosahujících příslušných limitních hodnot; tyto záměry podléhají posuzování, pokud
se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na životní prostředí,
c) změny záměru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu, pokud má být významně
zvýšena jeho kapacita a rozsah, nebo pokud se významně mění jeho technologie,
řízení provozu nebo způsob užívání a nejedná-li se o změny podle písmene a); tyto
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že
mohou mít významný vliv na životní prostředí,
d) záměry, u nichž se žádá o prodloužení platnosti stanoviska podle § 10 odst. 3,
pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 7.
Z dikce uvedeného §4 odst.1) zákona č.100/2001 Sb. v platném znění je tudíž patrné,
že na předkládaný záměr bude aplikován §4 odst.1) písm. c)., a to ve vztahu k bodu
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.
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B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem předkládaného záměru je rozšíření výrobní plochy (zastavěné plochy),
zpevněných ploch a
cca o 2 700 m2. Rozsah změn výrobní kapacity závodu je
specifikován v následující tabulce:
Tab.: Vývoj výrobních kapacit závodu v porovnání stávajícího a výhledového stavu:
materiál/produkce
Hliníkové slitiny
Litinové polotovary vidličky
Ocelové tyče

stávající stav
spotřeba
výroba
25 t/měsíc
22 t/měsíc
90 t litinových
85 t/měsíc
polotovarů za měsíc
60 t litinových
55 t/měsíc
polotovarů za měsíc

narůst záměrem
spotřeba
výroba
65 t/měsíc
55 t/měsíc
beze změny
beze změny

budoucí stav
spotřeba
výroba
90 t/měsíc
77 t/měsíc
90 t litinových
85 t/měsíc
polotovarů za měsíc
60 t litinových
55 t/měsíc
polotovarů za měsíc

Poznámka 1: Předkládaný záměr negeneruje z hlediska osobní dopravy žádné nové
nároky na pohyby osobních automobilů, protože z hlediska předkládaného rozšíření
výrobní kapacity záměr negeneruje nový nárůst pracovních sil. Z hlediska druhé etapy
rozvoje závodu dojde k vytvoření podmínek pro zkvalitnění logistiky výroby, což ve
svých důsledcích znamená, že zhruba 77 externích dělnických profesí bude
nahrazeno 77 specializovanými a firmou vyškolenými pracovníky pro výrobu.
Poznámka 2: Předkládaný záměr negeneruje žádné nové nároky na parkovací plochy.
Stávající parkovací kapacity závodu byly rozšířeny na základě rozhodnutí Stavebního
úřadu města Pardubic pod č.j. OSS 992/05/Kr z 19.8.2005. Celková kapacita
parkovacích míst souvisejících se stávajícím areálem činí 130 parkovacích míst,
z toho 7 parkovacích míst je určeno pro vozidla zdravotně postižených osob.

B.I.3. Umístění záměru
kraj:
okres:
obec:
katastrální území:

Pardubický
Pardubice
Staré Čívice
Staré Čívice

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Výrobní závod firmy JTEKT se nachází na západním okraji krajského města ve čtvrti
Staré Čívice, v místech tzv. „průmyslové zóny“. Od centra Pardubic je lokalita
vzdálena cca 7 km západním směrem a rozkládá se v rovinném terénu s nadmořskou
výškou kolem 220,63 – 221,43 m n. m. Závod je situován 2 km jižně od řeky Labe
v nezalesněném terénu mezi Podolským potokem a odvodňovacím kanálem /starou a
novou Podolkou/. Při severním okraji lokality probíhá koridorová železniční trať ČD
Pardubice – Praha a při jižním okraji státní silnice č. 2/322 Pardubice – Kolín.
V území průmyslové zóny se již nacházejí výrobní areály firem Matsushita/Panasonic,
Kayaba a Ronal, které prošly procesem posuzování vlivů na životní prostředí a jsou již
v provozu nebo před zahájením provozu. Dále byl procesu posuzování vlivů na životní
prostředí podroben záměr „Technologický park Pardubice“. Na okraji průmyslové zóny
je připravovány objekty Celního skladu a ubytovny. V době vypracování
předkládaného oznámení nebyly v daném území uvažovány žádné další jiné aktivity.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Existence průmyslové zóny a návaznost na stávající objekt firmy a rozšíření výrobních
aktivit v rámci stávajícího závodu na pozemku, který byl zakoupen se záměrem jeho
postupného úplného využití.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Výrobu lze obecně označit za lehkou strojírenskou výrobu. Jedná se o výrobu
ocelových a hliníkových součástek pro automobilový průmysl s tím, že v rámci záměru
dochází ke kapacitním změnám pouze v části technologie týkající se lití hliníku pod
tlakem a následnému obrábění hliníkových odlitků.
V zásadě se jedná o následující technologie (projekty), které jsou ve stávajícím
výrobním závodě realizovány:
První technologie: Je sestavena z pece na tavbu a udržování taveniny na potřebné
teplotě. Pec je s temperací na zemní plyn. Do této pece jsou přiváženy hliníkové
polotovary ve formě ingotů, další vstupní suroviny jsou případné legury. V tavící peci
vzniká tekutý kov (tavenina), který je použit na následující odlévání. Pec pracuje
v tavícím a udržovacím cyklu. V licím stroji je následně do připravovaných forem
tavenina vstřikována, po vychladnutí jsou odlitky dále obráběny (povrchová úprava –
otryskávání, dále vrtání, frézování, vystružení, srážení hran, vrtání). Finální produkt
výroby jsou hliníkové řadící vidličky, které jsou použity jako polotovar pro montáž do
převodovky.
Druhá technologie: Je tvořena obráběcími stroji. Vstupním materiálem jsou ocelové
tyče, které se řezáním dělí na požadovaný rozměr – následně je tepelnou úpravou,
kováním za tepla, vrtáním, broušením, protahováním, cementací a kalením vyráběn
finální produkt – hřídelky, které jsou polotovarem pro montáž do převodovky.
Třetí technologie: Slouží pro výrobu ocelových součástek. Ocelové vidličky jsou
dodány již jako vstup za účelem dalšího obrábění – broušení, frézování, vrtání a
následného cementování a kalení.
Tyto technologie se z hlediska kapacit nemění.
V nové části závodu (přístavbě stávající haly) bude realizováno tavení hliníkové slitiny
a další linky lití, v dosud nevyužívané části stávající haly bude umístěna technologie
pro následné obrábění hliníkových odlitků. Finálním výrobkem budou hliníkové části
sestavy posilovače řízení.
Charakterem jde se o technologii, která je výše označována jako technologie první.
Stávající tavení bude rozšířeno z jednoho zařízení na tři, obdobně se to týká linek lití a
tryskání.
Cílová kapacita výroby je tedy produkce výrobků na bázi hliníkových slitin se vstupní
surovinou 65 t Al slitin/měsíc, tj. 780 t/rok.
Na následující stránce je uvedeno zjednodušené schéma výroby.

9

JTEKT Pardubice Phase 2
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.,
ve znění zákona č.93/2004 Sb. a zákona č.163/2006 Sb.

Zjednodušené schéma výroby:

hliníkové slitiny ingoty

ZP

tavení

odpadní
plyn

lití

vodní pára
s obsahem
lubrikantu
chlazení
vodou

tryskání

vzduch
s částicemi
prachu

vrtání

opracování

odstranění
nálitků

mytí,
čistění

výstupní
kontrola

expedice
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Specifikace základních technologických zařízení, příp.
z následujících podkladů:

odlučovačů je

patrná

Tavící pec
Botta Engineering, ENGUNEERING-FORNI INDUSTRIALI, ITALY, Model CU
Instalovaný tepelný výkon pece: 320 000 kcal
2 tavící hořáky, 1 udržovací - KROM -SCHROEDR
max. spotřeba plynu - při tavení - 30 m3/hod
udržování - 7 m3/hod
Ventilátor RaVent s.r.o. Milevsko, SV 355-3/B3/L90
výkon 1,1 m3/s
Licí linka
Tavenina je nabírána ze zásobní nádrže do licí komory a pístem vtlačena do
připravené formy. Následně se forma otevře, odlitek je vyjmut a forma je ostříkána
líčidlem – zařízení DBS 250 MSH2 350. Jako líčidlo pro formy je používán přípravek
Graphace TX-30X, pro líčení pístu z licí komory pak Graphace P-400M.
Tryskání
brokový tryskač se stoupavým pásem
Typ: B 5x5R/WSI
výrobce: STEM d.o.o., Slovinsko
kapacita: 40 kg
rychlost otáčení turbiny 2900 ot/min.
rychlost tryskání 110 - 120 kg ocel. písku za min
Odlučovač
Tkaninový filtr Torit DCE
typ 1 DFP - 2 R
výrobce Donaldson Torit DCE
ventilátor AFP 502/B
výkon 1000 m3/hod
Ostatní stávající technologie (pro tento záměr nebudou využity)
Cementační pece HT 5000, HT 5007 Koyo Thermo Systems Co., Japonsko – ohřev
elektrickými odporovými tělesy, vznikající uhlík spalován v zemním plynu ZP – 11,5
m3/hod
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Charakter konečných produktů
z následujících podkladů:

v rámci

rozšiřované

typ výrobku – jedná se o dílčí komponenty pro posilovač váha
řízení
1,71 kg

proces
RH

technologie

je

patrný

označení typu

cílová
kapacita
R/HSG - type A 150 000 ks/rok

R/HSG - type B 105 000 ks/rok

Rack housing
0,46 kg

SH

SH - type A

150 000 ks/rok

SH - type B

105 000 ks/rok

Sensor housing
typ A
0,61 kg

– WH

WH - type A

150 000 ks/rok

typ B
0,59 kg

–

WH - type B

105 000 ks/rok

Worm housing

Tab.: Údaje o produkci (budoucí) dílčích komponent pro posilovač řízení
Proces
RH
RH
SH
SH
WH
WH

Produkty
Rack housing - R/HSG - type A
Rack housing - R/HSG - type B
Senzor housing - SH - type A
Senzor housing - SH - type B
Worm housing - WH - type A
Worm housing - WH - type B

2008 - od 8 měsíce
5 000
10 000
5 000
10 000
5 000
10 000
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počet kusů za měsíc
2009
12 500
8 750
12 500
8 750
12 500
8 750

2010
12 500
8 750
12 500
8 750
12 500
8 750
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Pohyb surovin a medií při vlastní výrobě je zřejmý z následující tabulky:
Proces

Tavení

vstup
hliníkové ingoty
elektr. energie
zemní plyn
suroviny pro tavení – např.
legury
suroviny pro vznik stěrů – např.
krycí sole

výstup

tekutý kov
odpad 100309

Lití

tekutý kov
elektr. energie
stlačený vzduch
líčidlo pro píst
čištění licího stroje
Hydraulic oil
Al - odlitek
odpad 130507

Tryskání

Al - odlitek
elektr. energie
Tryskací písek
Al - odlitek
odpad 120117

Opracování

Al - odlitek
elektr. energie
stlačený vzduch
Comsumables tools –drills
nářadí - vrtáky
Chemical – coolant
chladivo
Al - odlitek
Worn-out drills
upotřebené vrtáky
odpad 120103
odpad 120109

Frézování

Al - odlitek
elektr. energie
stlačený vzduch
Comsumables tools –endmills
nářadí
Chemical – coolant
chladivo
Al - odlitek
Worn-out endmills
odpad 120103
odpad 120109

Al - odlitek
elektr. energie
stlačený vzduch
Comsumables tools –brushes –
Odstraňování otřepů čistící kartáčky
Al - odlitek
Worn-out brushes
odpad 120103
odpad 120109

Mytí

Al - odlitek
elektr. energie
stlačený vzduch
Washing emulsion
mycí emulze
Al - odlitek
odpad 120109

Kontrola

Al - odlitek
elektr. energie
Konečný produkt
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přímý/nepřímý
přímý
nepřímý
nepřímý

množství
65 t
1000 kWh
3
24 000 m

období
měsíc
týden
měsíc

nepřímý

100 kg

nepřímý
přímý
přímý
přímý
nepřímý
nepřímý
nepřímý
nepřímý
nepřímý
přímý
nepřímý
přímý
nepřímý
nepřímý
přímý
nepřímý
přímý
nepřímý
nepřímý

100 kg
65 t
viz odpady
65 t
8000 kWh
300 NL
150 l
400 l
1200 l
60 t
viz odpady
60 t
800 kWh
80 kg
60 t
viz odpady
60 t
3000 kWh

nepřímý

100 ks

měsíc

nepřímý
přímý

9000 l
58 t

měsíc
měsíc

nepřímý
nepřímý
nepřímý
přímý
nepřímý
nepřímý

100 ks
viz odpady
viz odpady
58 t
6000 kWh

měsíc

nepřímý

100 ks

měsíc

měsíc
měsíc
měsíc
měsíc
týden
min
měsíc
měsíc
rok
měsíc
rok
měsíc
týden
měsíc
měsíc
rok
měsíc
týden

měsíc
týden

nepřímý
přímý
nepřímý
nepřímý
nepřímý
přímý
nepřímý
nepřímý

9000 l
56 t
100 ks
viz odpady
viz odpady
56 t
1500 kWh

měsíc
měsíc
měsíc

nepřímý
přímý
nepřímý
nepřímý
nepřímý
přímý
nepřímý
nepřímý

100 ks
55 t
100 ks
viz odpady
viz odpady
55 t
500 kWh

měsíc
měsíc
měsíc

nepřímý
přímý
nepřímý
přímý
nepřímý
přímý

50 l
55 t
viz odpady
55 t
500 kWh
55 t

měsíc
týden

měsíc
týden

měsíc
měsíc
měsíc
týden
měsíc
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby:

2007

Dokončení stavby:

2008

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Staré Čívice, Pardubice

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Nejbližším navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivů na životní
prostředí bude vydání územního rozhodnutí na uvedený záměr a souhlas se změnou
zdroje znečišťování ovzduší, který by měl být vydán Krajským úřadem Pardubického
kraje.
Širší vztahy v zájmovém území a fotodokumentace jsou uvedeny v následujícím
mapovém podkladu:
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Širší územní vztahy stávajících objektů, staveb v dosud neukončeném procesu EIA
(CTPark Pardubice) a odsouhlasených v procesu EIA (Technologický park) a
předkládaného záměru:

Pozn.: v rámci zjišťovacího řízení na záměr CTPark Pardubice bylo KHS Pardubického kraje vydáno nesouhlasné
stanovisko k realizaci záměru, a to z toho důvodu, že průmyslová zóna není dopravně vhodně napojena, a proto
nelze akceptovat žádné další navyšování hlukové zátěže ze silniční dopravy u chráněných venkovních prostorů;
proto v rámci dalšího posouzení předkládaného záměru není tato akce zohledňována
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Fotodokumentace zájmového území:

MATSUSHITA/PANASONIC

KAYABA (dnes KYB)

RONAL

JTEK

plocha plánovaného Technologického parku

plocha plánované Celnice a ubytovny
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Situace A3

17

JTEKT Pardubice Phase 2
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.,
ve znění zákona č.93/2004 Sb. a zákona č.163/2006 Sb.

B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Záměr „JTEKT Pardubice Phase 2“ vyžaduje celkové nároky na plochu 7 745 m2.
Rozšíření závodu bude navazovat na stávající halu závodu. Prostor rozšíření výrobní
haly je patrný z následující situace a fotodokumentace:

rozšíření JTEKT

Dle předaných projektových podkladů bude rozšíření závodu JTEKT Automotive
Czech s.r.o. realizováno na pozemku p.č. 716/22. Ministerstvo životního prostředí,
odbor ekologie krajiny vydalo pod č.j. P/5803/01, OEK/649/01 ze dne 30.4.2001
souhlas podle § 13 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu s trvalým odnětím 30,3796 ha zemědělské půdy ze ZPF v k.ú. Staré Čívice pro
zřízení průmyslové zóny.
Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených pro plnění funkce lesa.
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Z následujícího výpisu katastru z nemovitostí je patrné, že plocha p.č. 716/22 je
vedena v kategorii ostatní plocha.
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Chráněná území a ochranná pásma
Zvláště chráněná území
Poloha záměru nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií
dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c
zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit
podle § 45a zákona ve smyslu NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích oblastí
podle § 45e tohoto zákona.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek,
případně chráněném území podle horního zákona.
Ochranná pásma
Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle § 37 zákona číslo 114/1992
Sb. v platném znění nejsou polohou záměru dotčena, záměr se nenachází ani v
ochranném pásmu lesních porostů dle §14 zákona číslo 289/1995 Sb. v platném znění
(obojí 50 m „ze zákona“).
Záměr nezasahuje do žádné CHOPAV.
Obecně chráněné přírodní prvky
Záměr se nenachází v přímém územním kontaktu s obecně chráněnými přírodními
prvky charakteru VKP. Zájmové území záměru není registrovaným VKP podle § 6 zák.
č. 114/1992 Sb., v platném znění, ani s žádným takovým prvkem není v kontaktu.
Ostatní ochranná pásma
Podrobnější specifikace bude uvedena v dokumentaci pro územní řízení. V dalším
textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí:
ü ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení
35 kV až 110 kV
110 kV až 220 kV
220 kV až 400 kV
nad 400 kV
závěsné kabelové vedení 110 kV
zařízení vlastní TELECOM, sítě držitele licence

7m
2m
1m
12 m
15 m
20 m
30 m
2m
1m

u podzemního vedení:
§
§

do 110 kV
nad 110 kV

1 m od krajního kabelu oboustranně
3 m od krajního kabelu oboustranně

u elektrických stanic
Ø u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od oplocení nebo od vnějšího
líce obvodového zdiva,
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Ø u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň
nízkého napětí - 7 m,
Ø u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na
úroveň nízkého napětí - 2 m,
Ø u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění
Ø u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na
oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice.

ü Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném
území obce - 1 m na obě strany od půdorysu,
Ø u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu
Ø u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

ü Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení
Ø u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu

ü Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem
274/01 Sb.
Ø ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo
kanalizační stoky na každou stranu
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m

Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná území
a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve
vzdálenosti:
•
•
•

100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo od osy
větvě jejich křižovatek
50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních komunikací I.
třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy

Ochranná pásma letiště podle zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví byla
zpracována projekční kanceláří AGA – Letiště v prosinci 1996.
Na jižní část průmyslové zóny Pardubice se vztahuje ochranné pásmo s omezením
vzdušných vedení VVN a VN.
Ochranné pásmo proti nebezpečným a klamavým světlům se vztahuje na celou
průmyslovou zónu.
Nadmořská výška objektu 235 m. n.m. vyhovuje. Z uvedené skutečnosti vyplývá
požadavek na konstrukci budov tak, že jsou provedeny bezodleskově, aby
nedocházelo ke vzniku klamavých světel s tím, že materiál pohledové závěrečné
vrstvy musí být mastný.
B.II.2. Voda
Vodovodní přípojka je napojena vpravo od páteřní komunikace na stávající hlavní
vodovodní řad, který byl vybudován v rámci zainvestování Průmyslové zóny Pardubice
– Staré Čivice. Napojení objektu výrobního závodu je provedeno odbočením z tohoto
hlavního řadu. Přípojka je vedena do objektu vrátnice, kde je vodoměrná šachta.
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Výstavba

Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka je odvozena z přílohy 12
vyhlášky číslo 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve výši 125 l/den.
Tab.: Předpokládaná spotřeba vody během výstavby:
Poč. pracovníků
Spotřeba/os/směna [l]
3
Spotřeba vody během výstavby [m ]

40
250
500

Vodu pro etapu výstavby je možné odebírat z veřejné vodovodní sítě v rámci přípojky
pro průmyslovou zónu případně bude pitná voda na staveniště dovážena v PET
lahvích a na staveništi budou používána pouze chemická WC.
Spotřeba vody pro vlastní proces výstavby bude stanovena v prováděcích projektech
na základě požadavků hlavního dodavatele stavby. Z hlediska množství se však bude
jednat o nevýznamný odběr.
Provoz
Nároky na vodu pro sociální účely

Vzhledem ke skutečnosti, že dle předaných podkladů záměr negeneruje nárůst počtu
pracovních sil oproti stávajícímu stavu, není s posuzovaným záměrem spojen nárůst
pitné vody.
Technologická spotřeba

Jedná se prakticky jen o výměnu vody v chladícím okruhu. Proti stávajícímu stavu se
jedná o cca 15 m3 ročně.
Spotřeba vody na údržbu zeleně

Na údržbu zeleně se počítá dle přílohy č. 12 vyhlášky 428/01 Sb. 4 m3 na 100 m2
ročně. Při ploše zeleně v rámci navrhovaného rozšíření 3235 m2 se bude jednat o
129 m3 vody za rok.
Spotřeba vody na údržbu komunikací

Na údržbu komunikací je možno počítat s roční spotřebou cca 100 m3 vody.
V následujícím přehledu jsou tudíž bilancovány celkové nároky na vodu v rámci
předkládaného rozšíření závodu:
Tab.: Celkem nároky na vodu v m3
nároky
sociální účely
technologie
údržba zeleně
údržba komunikací
celkem

rozšíření
0
15
129
100
244

Uvedený bilancovaný nárůst nároků na vodu lze označit jako malý a málo významný.
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba

Pro výstavbu hodnoceného záměru se předpokládá použití běžných stavebních
surovin, materiálů a výrobků, jako je písek, štěrk, cement, vápno, beton, malta, zdící
materiály, panely, ocelové profily a konstrukce, izolační materiály, elektroinstalační a
zdravotechnické materiály a výrobky, dveře, okna, dlažby apod. Upřesnění sortimentu
a množství jednotlivých druhů bude provedeno v prováděcích projektech stavby.
Provoz

Z hlediska dopravního napojení a inženýrských sítí rozšíření výrobních ploch závodu
nevyžaduje žádné nové rozsáhlejší úpravy.
Příjezd k závodu zůstává zachován od silnice Staré Čívice – Přelouč ulicí
K Panasonicu.
Středotlaká přípojka plynu je pro areál napojena ze stávajícího STL plynovodu podél
páteřní komunikace . Vodovodní přípojka je napojena vpravo od páteřní komunikace
na stávající vodovodní řad.
Stávající kabelové vedení VN 35 kV je naspojkováno na nové kabelové vedení
(jednožilové kabely 35-AVXEKVCE 1x240), které smyčkově napájí rozvaděč R-VN 35
kV objektu JTEKT. Kabelovým vedením VN 35 kV je elektrická energie vedena podél
jižní hrany stávající páteřní komunikace průmyslové zóny. Zde bude vytvořena
kabelová smyčka ukončená na dvou přívodních polích rozvodny 35 kV v navržené
trafostanici. Transformační stanice je součást monobloku výrobní haly. Rozváděče VN
umístěny v samostatném prostoru. Transformátory a rozváděče NN umístěny
v sousedním samostatném prostoru odděleném pletivem.
Požadavek na instalovaný příkon je pro 1. etapu 3,5MVA (s výhledovým nárůstem o
2,6MVA, tudíž bylo již v úvodní fázi projektu počítáno se vzrůstajícími nároky na
elektrickou energii.
Suroviny a energie
Rozšíření výrobní kapacity závodu s sebou bude přinášet nároky na energie a
suroviny, které jsou specifikovány v následujících tabulkách.
Tab.: Vývoj spotřeby materiálu za měsíc v jednotlivých letech:
Al slitiny
tryskací materiál

2008
10 t
0,16 t

2009
65 t
0,96 t

20
20
70,0
30
100
1500
1500
20

100
100
400,0
150
100
9000
9000
100

2010
65 t
0,96 t

2011
65 t
0,96 t

kg/měsíc
Arsal 2125
Probatfluss PF224
Graphace TX-3CE
Graphace P-400
Quintolubric
Sugicut C- 164 T
Epsilon ME 8458
Sun-Cleaner G-200A

100
100
400,0
150
100
9000
9000
100

Pozn.: Bezpečnostní listy používaných materiálů jsou doloženy v příloze č.3
předkládaného oznámení.
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Tab.: Specifikace surovin dle technologií
technologie
tavení - další suroviny
pro tavení
lití

vrtání
opracování
odstranění nálitků
mytí, čištění

použití
úprava slitiny, krycí sůl

obchodní název
Probatfluss PF 224
Arsal 2124
Graphace 400
Graphace TX-3C

spotřeba za měsíc
100 kg
100 kg
150 l
400 l

hydraulický olej
chlazení - řezné
kapaliny
chlazení - řezné
kapaliny

Quintolubric
Sugicat C 164-T
nebo Epsilom ME 8458
Sugicat C 164-T
nebo Epsilom ME 8458

100 l
9000 l

čistící prostředek

Suncleaner G200A

líčidlo

poznámka

ředěný vodou, výsledná
emulze má 90 % vody

9000 l

ředěný vodou, výsledná
emulze má 75 % vody

Tab.: Nároky hlavní surovinu a energie
Al-housky
tavení
lití
tryskání
vrtání
opracování
odstranění nálitků
mytí, čištění
výstupní kontrola
celkem
ročně

zemní plyn
3
m
24000

65t/měsíc

el. energie
kW
4000
3200
3200
12000
24000
6000
2000
2000
56400

24000

80

780

676800

288000

960

65t/měsíc

stlačený vzduch
l/min

tryskací písek
kg

300
80

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Etapa výstavby

Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které bude
způsobeno odvozem ornice a dovozem stavebních materiálů a strojního zařízení.
Dovoz technologického zařízení nebude představovat, z hlediska nároků na dopravní
infrastrukturu, významnější zatížení. Jednotlivé stroje a ostatní zařízení budou
dodávány jako kompletní dodávky od jednotlivých dodavatelů.
Přesun hmot se bude provádět stávající komunikaci K Panasonicu a dále po státní
silnici č. II/322 Pardubice – Kolín.
Etapa provozu

V době provozu bude komunikační napojení stejné, jak je popsáno v předešlém
odstavci. Veškerá doprava surovin, polotovarů a pomocných materiálů a expedice
hotových výrobků bude prováděna silniční dopravou. Areál není napojen na železnici.
Rozvaha o počtech vozidel je uvedena v další části textu.
Nároky na osobní automobily
Předkládaný záměr negeneruje z hlediska osobní dopravy žádné nové nároky na
pohyby osobních automobilů, protože z hlediska předkládaného rozšíření výrobní
kapacity záměr nevyvolává v absolutních počtech nový nárůst pracovních sil.
Z hlediska druhé etapy rozvoje závodu dojde k vytvoření podmínek pro zkvalitnění
logistiky výroby, což ve svých důsledcích znamená, že 77 externích pracovníků bude
nahrazeno 77 specializovanými a firmou vyškolenými pracovníky pro výrobu.
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Nároky na nákladní dopravu
Z hlediska charakteru výrobní technologie popsané v úvodní části předkládaného
oznámení je patrné, že nově vyvolané nároky na dopravu jsou minimální. Toto
konstatování vyplývá z následujícího rozboru. V následující tabulce jsou uvedeny
stávající vyvolané přepravní nároky související s provozem závodu za měsíce květen
a červen (před obdobím dovolených), které charakterizuje tedy běžné nároky výrobní
technologie na zásobování areálu.
Tab.: Počty kamionů (příjezd a odjezd do a ze závodu) za měsíce květen a červen
2006
KVĚTEN
POČET KAMIÓNŮ
1.5.2006
2.5.2006
3.5.2006
4.5.2006
5.5.2006
6.5.2006
7.5.2006
8.5.2006
9.5.2006
10.5.2006
11.5.2006
12.5.2006
13.5.2006
14.5.2006
15.5.2006
16.5.2006
17.5.2006
18.5.2006
19.5.2006
20.5.2006
21.5.2006
22.5.2006
23.5.2006
24.5.2006
25.5.2006
26.5.2006
27.5.2006
28.5.2006
29.5.2006
30.5.2006
31.5.2006
celkem

0
3
0
4
2
0
0
0
3
2
2
4
0
0
2
3
3
4
2
0
0
3
2
2
3
3
0
0
1
2
2
52

ČERVEN
POČET KAMIÓNŮ
1.6.2006
2.6.2006
3.6.2006
4.6.2006
5.6.2006
6.6.2006
7.6.2006
8.6.2006
9.6.2006
10.6.2006
11.6.2006
12.6.2006
13.6.2006
14.6.2006
15.6.2006
16.6.2006
17.6.2006
18.6.2006
19.6.2006
20.6.2006
21.6.2006
22.6.2006
23.6.2006
24.6.2006
25.6.2006
26.6.2006
27.6.2006
28.6.2006
29.6.2006
30.6.2006
celkem

4
2
0
0
4
2
2
4
3
0
0
3
2
2
3
1
0
0
2
2
2
3
3
0
0
3
2
3
2
1
56

Jak vyplývá z projednaného záměru v procesu EIA na 1. etapu výrobního závodu,
dopravu surovin a rovněž tak odvoz výrobků bude zajišťovat maximálně 5 nákladních
kamionů (průměrně 3), což znamená průměrně při 250 pracovních dnech, kdy je
realizováno zásobování, že se jedná o 1 500 pohybů za rok, což průměrně znamená 6
pohybů TNA v pracovním dnu.
Reálně je však dle výše uvedené tabulky vyvolán u stávající výrobní kapacity pohyb
maximálně 2 až 3 nákladních automobilů denně. Tudíž z hlediska komunikační zátěže
ve vztahu ke stávajícímu provozu není ani naplněna odsouhlasená kapacita
vyvolaných pohybů související se zásobováním a odvozem výrobků.
V rámci předkládaného rozšíření je předpokládáno navýšení vyvolaných přepravních
nároků dle následující tabulky, která dokladuje očekávaný vyvolaný nárůst dopravy:
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Studie počet kamiónů
P/N
Počet boxů
Počet vrstev
Celkem boxů
Počet ks v boxu
Celkem ks na paletě
Počet palet v návěsu
Celkem ks v návěsu

A23-02700
5
3
15
20
300
100
30000

P/N
Počet boxů
Počet vrstev
Celkem boxů
Počet ks v boxu
Celkem ks na paletě
Počet palet v návěsu
Celkem ks v návěsu

A22-02000
8
3
15
6
90
100
9000

P/N
Počet boxů
Počet vrstev
Celkem boxů
Počet ks v boxu
Celkem ks na paletě
Počet palet v návěsu
Celkem ks v návěsu

C26-00600
5
3
15
8
120
100
12000

Projekt 1
Projekt 2
150 000
150 000
150 000
1. díl
2. díl
3. díl

Celkem kusů
105 000
105 000
105 000

255 000
255 000
255 000

8,5 kamionu ročně
28,33 kamionu ročně
21,25 kamionu ročně
60 kamionu ročně odvoz
20 kamiony ročně zásobování - dovoz materiálu
80/12 = cca 7 kamionů/měsíc

Dle podkladů oznamovatele jsou rozhodující přepravní nároky vyvolané posuzovaným
rozšířením výroby, které souvisejí s nárůstem vyvolané dopravy představované cca 14
pohyby TNA/měsíc, realizovány ve směru na TPCA, tudíž po výjezdu z průmyslové
zóny je doprava směřována ve směru na Přelouč, nikoliv ve směru do města
Pardubice. Průměrně se tedy jedná zhruba o 4 pohyby kamionů za týden, maximálně
1 denně.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Etapa výstavby
Bodové zdroje: Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou.
Liniové zdroje: Liniové zdroje znečišťování ovzduší mohou být představovány
provozem nákladní techniky při provádění zemních prací a při návozu stavebního
materiálu. Vzhledem k uvedenému rozsahu výstavby se bude jednat pouze o
krátkodobé zvýšení provozu na okolních komunikacích. Odhad přepravních tras
nákladních automobilů v této fázi výstavby by byl spekulativní. Odhad emisí z liniových
zdrojů v etapě výstavby nelze spolehlivě predikovat, protože není znám dodavatel
stavby, použitá technika apod. Vzhledem k ne příliš významným nárokům na bilance
hmot a stavebních materiálů lze liniové zdroje znečišťování ovzduší v etapě výstavby
označit za málo významné.
Plošné zdroje: Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní prostor
staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti. Doporučení zpracovatelů
oznámení k minimalizaci sekundární prašnosti jsou uvedena v dalších částech
oznámení.
Etapa provozu
Bodové zdroje

Bodové zdroje znečištění ovzduší:
ü energetické zdroje
ü technologické zdroje
Energetické zdroje - Vytápění
Stávající stav:
Kotelna:

kotel K1 - Rapido Warme technik - 100 kW
kotel K2 - Rapido Warme technik - 100 kW
Vzduchotechnické jednotky:

VZT 1 - 475 kW
VZT 2 - 475 kW
VZT 3 - 400 kW
Tab.: Specifikace zdrojů znečištění ovzduší ve stávajícím stavu
ozn.

výkon

kW
kotel K1
kotel K2

Rapido Warme
technik GA 220-170

100
100

VZT 1
VZT 2
VZT 3

KLCM 63
KLCM 63
AIR INE 45.00

475
475
400

spotřeba
ZP max.

množství
průměr
odpadního
výduchu
plynu
3
3
m /hod
m /hod
m
kotelna
12
156
0,45
12
156
vzduchotechnické jednotky
57
741
0,4
57
741
0,4
48
624
0,4
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výška
výduchu
m

teplota
odpadního
plynu
o
C

13

115

13
13
13

150
150
150

rychlost
proudění
m/s
0,8

2,5
2,5
2,1
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Emise:
Podle přílohy Nařízení vlády 352/2002 Sb.:
Kotel K 1
škodlivina

emisní faktor
6
3
kg/10 m zemního plynu
tuhé znečišťující látky
20
SO2
9,6
NOx
1600
CO
320
CxHy*
64
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

emise – hmotnostní tok
max g/hod
kg/rok
0,24
0,37
0,115
0,18
19,2
29,20
3,84
5,84
0,768
1,17

VTZ 1
škodlivina

emisní faktor
6
3
kg/10 m zemního plynu
tuhé znečišťující látky
20
SO2
9,6
NOx
1920
CO
320
CxHy*
64
*Organické látky vyjádřené jako suma org. C

emise – hmotnostní tok
max g/hod
kg/rok
1,14
1,73
0,547
0,83
109,44
138,76
18,24
27,75
3,648
5,55

VTZ 3
škodlivina

emisní faktor
6
3
kg/10 m zemního plynu
tuhé znečišťující látky
20
SO2
9,6
NOx
1920
CO
320
CxHy*
64
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

emise – hmotnostní tok
max g/hod
kg/rok
0,96
1,46
0,461
0,70
92,16
116,80
15,36
23,36
3,072
4,67

Tab.: Celkem emise ze spalovacích zdrojů
škodlivina

K1

tuhé znečišťující látky
0,24
SO2
0,12
NOx
19,2
CO
3,84
CxHy*
0,77
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C
škodlivina

K1

tuhé znečišťující látky
0,37
SO2
0,18
NOx
29,20
CO
5,84
CxHy*
1,17
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

K2
0,24
0,12
19,2
3,84
0,77

K2
0,37
0,18
29,20
5,84
1,17

VTZ 1
VTZ 2
max g/hod
1,14
1,14
0,55
0,55
109,44
109,44
18,24
18,24
3,65
3,65

VTZ 1
VTZ 2
max kg/rok
1,73
1,73
0,83
0,83
138,76
138,76
27,75
27,75
5,55
5,55

VTZ 3

Σ

1,46
0,70
116,80
23,36
4,67

3,72
1,79
349,44
59,52
11,90

VTZ 3

Σ

0,96
0,46
92,16
15,36
3,07

5,16
2,48
428,08
82,54
16,51

Podle autorizovaného měření:
měření

4.5.2004
Kotel 1
Kotel K 2
24.7.2004
VTZ 1
VTZ 2
VTZ 3

teplota odpadního
plynu
o
C

množství odpadního
plynu
3
Nm /hod

rychlost
proudění
m/s

obsah
kyslíku
%

hmotnostní tok
kg/hod
NOx
CO

110
115

990
1055

2,5
2,7

10,2
11,0

0,027
0,035

0,007
0,009

85
83
79

2416
2192
2405

7,2
6,9
7,5

5,9
5,0
5,1

0,068
0,162
0,138

0,019
0,023
0,043
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Budoucí stav:
Stávající jednotky na vytápění (kotelna + 3 vzduchotechnické jednotky) zůstávají
zachovány.
Vzduchotechnické jednotky: nové – 3 vzduchotechnické jednotky:
1 ) BK 650 555-790kW - hořák G3/1-E,ZD 200-590kW
2 ) BK 650 555-790kW - hořák G3/1-E,ZD 200-590kW

3 ) KLMV 63 – jen výměník - bez topného zařízení
ozn.

VTZ 4
VTZ 5

výkon

BK 650 555
BK 650 555

kW
590
350

spotřeba ZP
max.
3
m /hod
74
74

množství
odpadního plynu
3
m /hod
959
959

průměr
výduchu
m
0,4
0,4

výška
výduchu
m
13
13

teplota
odpadního plynu
o
C
150
150

rychlost
proudění
m/s
3,28
3,28

Emise:
Podle přílohy Nařízení vlády 352/2002 Sb.:
škodlivina

emisní faktor
emise – hmotnostní tok VTZ 4
6
3
kg/10 m zemního
max g/hod
kg/rok
plynu
20
1,48
2,16
9,6
0,71
1,04
1920
142,08
207,44
320
23,68
34,57
64
4,74
6,91

tuhé znečišťující látky
SO2
NOx
CO
CxHy*

* Organické látky vyjádřené jako suma org. C
Celkem energetické zdroje:
škodlivina

tuhé znečišťující látky
SO2
NOx
CO
CxHy*

škodlivina

tuhé znečišťující látky
SO2
NOx
CO
CxHy*

Σ

0,48
0,24
38,4
7,68
1,54

vzduchotechnické
vzduchotechnické
jednotky stávající
jednotky nové
max g/hod
3,74
2,96
1,8
1,42
335,68
284,16
59,84
47,36
11,97
9,48

Σ

0,74
0,36
58,4
11,68
2,34

vzduchotechnické
vzduchotechnické
jednotky stávající
jednotky nové
max kg/hod
4,42
4,32
2,12
2,08
369,68
414,88
70,86
69,14
14,17
13,82

kotelna

kotelna

34

7,18
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621,92
522,08
90,59

9,48
4,56
842,96
151,68
30,33
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Technologické zdroje
Počítáno na dvousměnný provoz pondělí – pátek, fond pracovní doby 240 dnů/ rok, tj.
3840 hodin ročně.
Stávající stav:
Výroba hliníkových odlitků - podle emisních limitů 353/2002 Sb.
Tavení
3

3

mg/m
50
400

tuhé znečišťující látky
NO2

m /hod g/hod

t/rok
198
1584

3960

0,760
6,083

Lití
3

3

mg/m
50
50

tuhé znečišťující látky
TOC

m /hod g/hod

t/rok
132,5
132,5

2650

0,509
0,509

Tryskání
3

3

mg/m
50

tuhé znečišťující látky

m /hod g/hod
1000

t/rok
50

0,192

Celkem emise z výroby hliníkových odlitků:
škodlivina

tavení
g/hod

tuhé znečišťující látky
NO2
TOC

t/rok

198
1584

lití
tryskání
celkem
g/hod
t/rok
g/hod
t/rok
g/hod
t/rok
0,760
132,5
0,509
50
0,192
380,5
1,461
6,083
1584
6,083
132,5
0,509
132,5
0,509

Ostatní technologie:
cementace – jedná o nevyjmenovaný zdroj dle 353/2002 Sb. Pro vyčíslení emisí vzaty
v úvahu výsledky autorizovaného měření – pro dosažení bezpečnosti v dvojnásobné
výši hmotnostního toku se zaokrouhlením nahoru. (použití obecných emisních limitů by
bylo neadekvátní)
Cementace – výduch 1
škodliviny
tuhé znečišťující látky
NO2
CO
TOC
NH3

3

3

mg/m
3
30
15
1
1

m /hod g/hod

t/rok
3
30
15
1
1

1000

0,012
0,115
0,058
0,004
0,004

Cementace – výduch 2
škodliviny
tuhé znečišťující látky
NO2
CO
TOC
NH3

3

3

mg/m
1
180
520
1
2

m /hod g/hod

t/rok
4,5
810
2340
4,5
9

4500

0,017
3,110
8,986
0,017
0,035

Parametry výduchů:
ozn.

výroba hliníkových odlitků
tavení
lití
tryskání
ostatní technologie
cementace

množství
odpadního plynu
3
m /hod

průměr výduchu

výška výduchu

m

m

teplota
odpadního plynu
o
C

3960
2650
1000

0,44
0,3
0,2

13
13
13

130
25
25

10,7
11,4
9,7

1000
4500

0,25
0,45

13
13

210
30

10,0
8,7
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Technologie celkem:
škodliviny
tuhé znečišťující látky
NO2
CO
TOC
NH3

výroba hliníkových odlitků
g/hod
t/rok
380,5
1,461
1584
6,083
132,5

ostatní technologie
g/hod
t/rok
7,5
0,029
840
3,225
2355
9,044
5,5
0,021
10
0,039

0,509

celkem
g/hod
388
2424
2355
138
10

t/rok
1,49
9,308
9,044
0,530
0,039

Výsledky autorizovaného měření:
měření

teplota
odpadního
plynu
o
C
49
127

tavení 8.7.2004
tavení
25.8.2004
Licí stroj
25
8.7.2004
tryskač 8.7.2004 24
Cementační pec
9.7.2004
01
211
02
32

množství
odpadního
plynu
3
Nm /hod
4966
3551

rychlost
proudění

2611

hmotnostní tok g/hod

m/s
10,9
9,7

NOx
219,37
149,69

TZL
20,03
5,1

TOC

11,4

4,56

0,661

977

18,1

4,01

832
4434

8,6
8,9

14,144
88,68

CO

7,488
257,17

1,082
<0,44

0,141
0,262

NH3

0,177
0,856

Budoucí stav
Výroba hliníkových odlitků
Tavení
emisní limity dle platné legislativy:
počet pecí – 3
počet licích linek – 3
počet linek tryskání – 3
Parametry výduchů: stejné jako u stávajících
Celkem emise z výroby hliníkových odlitků:
škodlivina
tuhé znečišťující látky
NO2
TOC

tavení
g/hod

lití
tryskání
celkem
g/hod
t/rok
g/hod
t/rok
g/hod
t/rok
2,28
397,5
1,527
150
0,576
1141,5
4,383
18,249
0
0
0
0
4752
18,249
0
397,5
1,527
0
0
397,5
1,527

t/rok

594
4752
0

Ostatní technologie – beze změny
Emise z technologie celkem
škodliviny
tuhé znečišťující látky
NO2
CO
TOC
NH3

výroba hliníkových odlitků
g/hod
t/rok
1141,5
4,383
4752
18,249
397,5

1,527

ostatní technologie
g/hod
t/rok
7,5
0,029
840
3,225
2355
9,044
5,5
0,021
10
0,039

celkem
g/hod
1149
5592
2355
403
10

t/rok
4,412
21,474
9,044
1,548
0,039

Teoretický nárůst emisí záměrem:
tuhé znečišťující látky
SO2
NO2
CO
TOC
NH3

spalovací zdroje
g/hod
t/rok
2,86
0,003
1,38
0,002
251,2
0,331
45,76
0,055
9,16
0,011

technologie
g/hod
t/rok
761
2,922
3168
0
265
0
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12,166
0
1,018
0

celkem
g/hod
763,86
1,38
3419,2
45,76
274,16
0

t/rok
2,925
0,002
12,497
0,055
1,029
0
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Legislativa
spalovací zdroje:
týká se jak kotelny, tak vzduchotechnických jednotek:
Platná legislativa (352/2002 Sb.):
1.1.4 Spalovací zařízení spalující plynná paliva
3

Jmenovitý tepelný výkon (MW)

Emisní limit v (mg/m vztaženo na normální stavové podmínky
a suchý plyn) pro
Tuhé
Oxid
Oxidy
Oxid
Organické
zneč.
siřičitý
dusíku jako uhelnatý
látky jako
látky
NO2
suma uhlíku
1)
2)
50
35
200
100
nest.
3)
4)
900
300

0,2 a větší, ale jmen. tepelný příkon
menší než 50 MW

Referenční obsah
kyslíku % O2

3

Odkazy:
1) pro plynná paliva z neveřejných distribučních sítí (vyčištěný koksárenský nebo vysokopecní plyn, bioplyn, propan
či butan nebo jejich směsi, plyn z rafinerií)
2) pro plynná paliva z veřejných distribučních sítí
3) pro plynná paliva mimo paliva z veřejných distribučních sítí a koksárenský plyn (viz odst. 1.5)
4) při spalování propanu či butanu nebo jejich směsí

technologie:
Platná legislativa (353/2002 Sb.)
Tavení
Zařízení na výrobu nebo tavení neželezných kovů, včetně slévání slitin a přetavování
produktů (rafinace, výroba odlitků apod.)1)
3

Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m ] pro
TZL

SO2

NO2

CO

O2R

Vztažné

[%]

podmínky

jiné

Pecní agregáty (nový zdroj)
50

5), 6)

nest.

400

nest.

nest.

-

A

Odkazy:
1) zvláště velký zdroj je zařízení o kapacitě tavení větší než 4 t denně u olova a kadmia nebo 20 t denně u ostatních
kovů
5) emisní limit pro tuhé znečišťující látky v odpadních plynech při výrobě mědi a zinku, včetně pecí typu Imperial
Smelting 20 mg/m3
6) emisní limit pro tuhé znečišťující látky v odpadních plynech při výrobě olova 10 mg/m3

vztažné podmínky A pro emisní limit znamenají koncentraci příslušné látky v suchém plynu za
normálních podmínek (101,325 kPa, 293,15 K), někdy s udáním referenčního obsahu některé látky
v odpadním plynu (obvykle kyslíku),

Lití
Zařízení na výrobu nebo tavení neželezných kovů, včetně slévání slitin a přetavování
produktů (rafinace, výroba odlitků apod.)1)
3

Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m ] pro

TZL

SO2

NO2

CO

nest.

Vztažné

[%]

podmínky

jiné

Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem (nový střední zdroj)
8), 9)
nest.
nest.
nest.

50

O2R

-

A

8) včetně ostatních technologických uzlů, jako úpravárenských zařízení, výroby forem a jader, odlévání,
čištění odlitků, dokončovacích operací apod.
9) VOC vznikající při výrobě forem a jader je nutno zachycovat
vztažné podmínky A pro emisní limit znamenají koncentraci příslušné látky v suchém plynu za
normálních podmínek (101,325 kPa, 293,15 K), někdy s udáním referenčního obsahu některé látky
v odpadním plynu (obvykle kyslíku),
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Tryskání
Povrchová úprava kovů 1)
(Zařízení technologie podle bodu 2.6. s obsahem lázní do 30 m3 – zejména procesy
moření, galvanické pokovování 4), fosfatizace, smaltování, leštění, tryskání
a související operace)
Kategorie: střední zdroj znečišťování
3

Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m ] pro
TZL
5)

6)

100 /50

SO2
nest.

NO2
1 500

2)

CO

Vztažné

[%]

podmínky

jiné
3)

nest.

O2R

-

C

Odkazy:
1) mimo nanášení nátěrových hmot
2) při povrchové úpravě kovů za použití kyseliny dusičné při kontinuálně pracujícím zařízení (v lázních)
3) pro jiné znečišťující látky platí ustanovení § 5
4) vztahuje se rovněž na pokovení i nekovových předmětů
5) platí pro stávající zdroje znečišťování
6) platí pro nové zdroje znečišťování

vztažné podmínky C pro emisní limit znamenají koncentraci příslušné látky
v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek
Cementace
jedná o nevyjmenovaný zdroj dle 353/2002 Sb., stávající stav
Předběžná kategorizace zdroje:
Stávající stav
– z hlediska spalovacích zdrojů se jedná o střední zdroj znečišťování ovzduší
- z hlediska technologických zdrojů se jedná o velký zdroj znečišťování ovzduší ve
smyslu Nařízení vlády 353/2002 Sb. – zařízení na tavení hliníkových slitin nedosahuje
parametrů pro zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší
Celkově provozovna velký zdroj znečišťování ovzduší
Budoucí stav
– z hlediska spalovacích zdrojů se jedná o střední zdroj znečišťování ovzduší
– z hlediska technologických zdrojů se jedná o velký zdroj znečišťování ovzduší ve
smyslu Nařízení vlády 353/2002 Sb. – zařízení na tavení hliníkových slitin nedosahuje
ani po rozšíření parametrů pro zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší
Celkově provozovna velký zdroj znečišťování ovzduší
Realizací záměru se tedy kategorizace zdroje nemění.
Rozhodnutí o zařazení technologických zdrojů znečišťování ovzduší vydala ČIŽP,
oblastní inspektorát Hradec Králové pod č.j. 5/OO/8678/04/Le dne 24.9.2004. Stávající
provozované zdroje znečištění ovzduší jsou provozovány na základě Rozhodnutí,
kterým se vydává povolení k uvedení do trvalého provozu, vydaném Krajským úřadem
Pardubického kraje pod zn. OŽPZ/19476/2005/CS dne 12.10.2005.
Kategorizace zdroje bude zpřesněna v odborném posudku dle zákona 86/2002 Sb.
v platném znění.
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Plošné zdroje

Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související s dopravou bylo pracováno s
emisními faktory určenými pomocí programu MEFA v.02. Pro výpočet emisních faktorů
pro motorová vozidla je určen PC program MEFA v.02 (Mobilní Emisní FAktory, verze
2002). Tento uživatelsky jednoduchý program umožňuje výpočet univerzálních
emisních faktorů (µg/km – g/km) pro všechny základní kategorie vozidel různých
emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými
hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů
– rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel. Program
MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké spektrum znečišťujících
látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky rizikové pro lidské zdraví
(aromatické a polyaromatické uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní
organické sloučeniny, které představují hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a
fotooxidačního smogu (alkeny). Jedná se o následující sloučeniny:
Anorganické sloučeniny
oxidy dusíku (NOx)
oxid dusičitý (NO2)
oxid siřičitý (SO2)
oxid uhelnatý (CO)
tuhé znečišťující látky (PM, PM10)

Organické sloučeniny
suma uhlovodíků (C xHy)
methan
propan
1,3-butadien
styren
benzen
toluen
formaldehyd
acetaldehyd
benzo(a)pyren

Program MEFA v. 02 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00
autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité
výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí
o této problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a
ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla
využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která
představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové
republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím
dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních
testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže
postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o
nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností
vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku
v České republice a středoevropském regionu. Rovněž v případě organických látek,
které nejsou v emisích standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat potřebné
podklady pro vypracování matematických závislostí modelujících výsledné hodnoty
emisních faktorů v závislosti na jízdním režimu, kategorii motorového vozidla a druhu
použitého paliva. Na některé z prezentovaných emisních faktorů pro organické
sloučeniny (např. benzo(a)pyren, styren, 1,3-butadien) je proto nutné nahlížet jako na
kvalifikované odhady. Matematické vztahy pro výpočet emisních faktorů pro motorová
vozidla budou průběžně zpřesňovány v návaznosti na vývoj stavu poznání v této
problematice a následně bude upravován i program pro jejich výpočet.
Pro určení emisního parametru NOx, a benzenu pro TNA pomocí programu MEFA byly
použity pro následující parametry:
Typ vozidla
TNA

Palivo
Diesel
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Ve výpočtu použité emisní faktory jsou sumarizovány v následující tabulce:
Typ vozidla
TNA

Emisní
úroveň
EURO 4

Rychlost
(km/h):
50

Emisní faktor (g/km)
PM 10
0,0659

NOx
1,4191

CO
2,5171

Jak je patrné z předcházejících částí předkládaného oznámení, záměr generuje nový
plošných zdroj znečišťování ovzduší, představovaný ročním pohybem 168 TNA.
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů
byl pro volnoběh použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě
uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu automobilů a době volnoběhu 30
sekund lze sumarizovat následující sumu emisí při použití zvolených emisních faktorů:
Tab.: Suma emisí z plošných zdrojů (příspěvky záměru)
-1

Plošný zdroj

g.s
1,37968E-03

Plošný zdroj

g.s
0,002447

-1

NOx
-1
kg.den
0,119204
CO
-1
kg.den
0,211436

-1

t.rok
0,030397

-1

g.s
6,41E-05

PM 10
-1
kg.den
0,005536

-1

t.rok
0,001412

-1

t.rok
0,053916

Liniové zdroje

Jedná se o dopravu na veřejných komunikacích a na účelových komunikacích
v areálu. Nárůst jízd TNA záměrem je minimální - 168 TNA/rok, s tím, že veškeré
vyvolané pohyby TNA budou realizovány po výjezdu z ulice K Panasonicu po silnici č.
II/322 Pardubice – Kolín ve směru na Kolín.
Emise z liniových zdrojů souvisejících s provozem posuzovaného záměru odhadnuty
následujícím způsobem:
Tab.: Emise z liniových zdrojů (příspěvky záměru)
Komunikace
K Panasonicu + II/322
Komunikace
K Panasonicu + II/322

NOx
PM10
-1
-1
-1
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den t/km.rok
g/m.s
kg/km.den
t/km.rok
6,62247E-06
0,238409 0,060794
3,08E-07
0,011071
0,002823
CO
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
t/km.rok
1,17E-05
0,422873
0,107833

B.III.2. Odpadní vody
Výstavba

Odpadní vody v etapě výstavby odpovídají nárokům na vodu v této etapě.
Tab.: Předpokládaná spotřeba vody během výstavby:
Poč. pracovníků
Spotřeba/os/směna [l]
3
Spotřeba vody během výstavby [m ]

40
250
500

Jedná se o splaškové vody, které budou v etapě výstavby odváděny do městského
kanalizačního sběrače. Nutnou podmínkou pro produkci splaškových vod v období
výstavby je realizace kanalizační přípojky a napojení objektů zařízení staveniště na
tuto kanalizační přípojku. Pokud tato přípojka nebude realizována, budou používána
pouze chemická WC a produkce splaškových vod do městského kanalizačního
sběrače bude nulová. Technologické odpadní vody v průběhu výstavby nevznikají.
Srážkové vody z areálu budou po převážnou dobu výstavby odváděny stávajícím
způsobem – zasakováním do okolního terénu.
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Provoz

Koncepce nakládání s odpadními vodami:
Řešení koncepce odvádění srážkových vod zůstává zachována jako ve stávajícím
stavu. Srážkové vody jsou odváděny přes retenční nádrž kanalizací dešťových vod do
Podolského potoka. Vodní dílo je vybudováno dle platných vodoprávních rozhodnutí
zn. OŽP/VOD/771/SI ze dne 17.4.2003
a zn. OŽP/VOD/3992/03/H ze dne
30.10.2003.
Vody ze střech: Dešťové vody ze střechy jsou podchycovány samostatnými stokami
DS1 a DS2. Stoka DS1 je vedena souběžně se stokou SK1. V trase podchycuje
dešťové svody D1 až D8. Hydrotechnické posouzení na dešťové svody provedla
společnost GEBERIT. Stoka DS1 je vedena souběžně s výrobním objektem severním
směrem. V trase je zaústěna stoka DS2. Stoka DS1 je vedena severozápadním
směrem do spojné šachty, do které je napojeno výtlačné potrubí stoky DK1 a drenážní
perforované potrubí. Stoka DS1 pokračuje do spojné lomové šachty, do které je
uvažováno s napojením kanalizace II. etapy výstavby. Potrubí stoky DS1 je dále
vedeno pod vybudovanou protipovodňovou hrází a zaúsťuje do výústního objektu.
Délka stoky DS1 je 236,0 m, délka stoky DS2 je 21,0 m. Oba výústní objekty jsou proti
vzduté vodě chráněny zpětnými klapkami.
Vody ze zpevněných ploch: Dešťová kanalizace je situačně řešena tak, že veškeré
dešťové vody ze zpevněných ploch jsou odvedeny mimo zájmové území stavby
s využitím páteřní stoky DK1, která začíná v šachtě Š14. Její trasa je vedena po jižní
straně výrobního závodu v zelené ploše od východu k západu. V západním rohu je
lomová šachta. Trasa stoky DK1 je vedena severním směrem. V trase jsou
podchyceny přípojky od parkoviště a dále stoka DK2. Stoka DK1 je zaústěna do
odlučovače lehkých kapalin AS TOP 65-VFO-SV.
Za odlučovačem je navržena spojná šachta, která zároveň slouží jako bezpečnostní
přepad. V případě nutnosti uzavřít přítok do retenční nádrže dešťových vod bude
je šachtě umístěno ruční stavítko. Ze šachty je vedeno potrubí bezpečnostního
přepadu do výústního objektu na vodoteči Podolka.
Dešťové vody ze stoky DK1 natékají gravitačně do retenční nádrže dešťových vod o
objemu 100 m3 (retenční nádrž byla koncipována svým objemem pro celý plánovaný
rozvoj výrobního závodu), odkud jsou přečerpávány z čerpací šachty. Technická
řešení RNDV a čerpací šachty budou součástí dalšího stupně projektové
dokumentace. Dešťové vody jsou čerpány a dopravovány výtlačným potrubím PE
090A10 do spojné šachty, která je součástí stoky DS1 (viz. dále). Délka stoky DK1 je
323,0 m, délka stoky DK2 je 35,0 m. Z okolních silnic a parkovišť budou vody svedeny
pomocí silničních vpustí umístěných za obrubovou linií. Vody budou svedeny pomocí
plastového potrubí vedeného podél silnice do centrálního odlučovače ropných látek.
Vyčištěné vody dále povedou do čerpací a akumulační nádrže.
Splaškové vody: Splaškové vody jsou gravitačně svedeny kanalizačními stokami SK1
a SK2 do přečerpávací šachty, ze které jsou tlakově dopravovány potrubím do
stávajícího tlakového potrubí. Splaškové vody z kuchyně /přípravny/ stravovacího
zařízení jsou napojeny do tukové kanalizace, která je napojena do lapače tuků. Trasa
stoky SK1 je vedena po jihozápadní straně výrobní haly v souběhu se stokou DS1. Její
trasa pokračuje podél jižní strany výrobní haly a přes lomovou kanalizační šachtu, do
které je napojena stoka SK2. Dále je stoka zaústěna do navrhované čerpací šachty.
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Čerpací šachta kruhového průměru 1 metr s účinnou hloubkou 2 metry vystrojená
čerpadlem je umístěna poblíž vrátnice. Po akumulaci splašků v čerpací šachtě dojde
k automatickému přečerpání splaškových vod do stávajícího tlakového potrubí.
Rekapitulace koncepce nakládání s odpadními vodami:
- V areálu je vytvořen oddílný systém odkanalizování. Splaškové vody jsou svedeny
samostatnými řady a přípojkami přímo do uličního tlakového řadu DN 160, do
kterého se čerpají z přečerpávací jímky o obsahu 100 m3.
- Dešťové vody ze střech jsou svedeny do samostatné větve dešťové kanalizace,
která je gravitačně vyvedena do stávající vodoteče Podolského potoka.
- Dešťové vody z komunikací a zpevněných ploch jsou svedeny po předčištění
v odlučovačích ropných látek do přečerpávací akumulační jímky 100 m3, která je
dimenzována na přívalový déšť. Z této jímky budou vody čerpány do tlakové sběrné
šachty, odkud je zajištěno gravitační odvedení vod. Jedna z větví, která svádí pouze
vody z komunikací, které nevyžadují přečištění je zaústěna gravitačně přímo do
sběrné šachty, neboť to umožňuje konfigurace terénu.
Posuzovaný záměr
V etapě provozu budou v rámci předkládaného záměru produkovány následující druhy
odpadních vod:
-

odpadní technologické vody
srážkové vody

pozn.: jak je patrné z předcházející části předkládaného oznámení, záměr nepředstavuje nárůst počtu
pracovníků, tudíž s předkládaným záměrem není spojen žádný nárůst produkce splaškových vod
Technologické vody

Jedná se jen o občasnou náhradu vody v chladícím uzavřeném okruhu
v předpokládaném ročním objemu 15 m3. Z hlediska charakteru této odpadní vody
nelze v žádném případě předpokládat, že by mohlo dojít k překročení povolených
hodnot znečištění pro odpadní vody dle kanalizačního řádu.
Srážkové vody

Srážkové vody byly počítány na základě roční výšky srážek 590 mm.
Tab. Výpočet množství srážkových vod dle záměru
2

zastavěné plochy
zpevněné plochy
plochy zeleně
čištění komunikací
Celkem za rok

Plocha [m ] Koeficient odtoku
2 700
0,9
1 810
0,7
3 235
0,1

3

Qr [m /rok]
1433,7
623,6
190,9
100,0
2348,2

Množství srážkových vod (resp. vod do dešťové kanalizace) je představováno
objemem 2349 m3 ročně. Jedná se o teoretické hodnoty, skutečné hodnoty jsou
obvykle výrazně nižší.
Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového
deště ve výši 143 l/s.ha po dobu 15 minut.
Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
2 700
1 810
3 235

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1
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Q (l/s)
34,75
18,12
4,63
57,50

3

Qr [m /15 minut]
31,28
16,31
4,17
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Jak již bylo uvedeno v předcházející části předkládaného oznámení, srážkové vody
jsou odváděny přes retenční nádrž kanalizací dešťových vod do Podolského potoka.
Vodní dílo je vybudováno dle platných vodoprávních rozhodnutí zn. OŽP / VOD /
771/SI ze dne 17.4.2003 a zn. OŽP/VOD/3992/03/H ze dne 30.10.2003.
Jak je patrné z dokumentace pro stavební povolení pro I. etapu záměru, výpočet
bilancovaných srážkových vod vycházel z následujících výpočtů, které jsou převzaty
z dokumentace pro stavební povolení (ADAM první s.r.o., březen 2003):
množství dešťových vod ze střech
Množství vod je kalkulováno pro 1.-3. etapu výstavby. Potrubí bude nadimenzováno
pro všechny tři etapy, aby nebylo nutné jej později překládat.
Srážková intenzita dle ČSN 73 6760
Plocha střech
F = 35.640 m2 = 3,57 ha
k = 0,9 součinitel odtoku
Q15 = F x i15 x k
= 3,57 x 300 x 0,9
Q30 = F x i30 x k
= 3,57 x 180 x 0,9
Qr = F x h r x k
= 3,57 x 632 x 0,9

i15 = 300 l/s/hai30 = 180 l/s/ha
35.640 m2
= 963,9 l/s
963,9x900
= 578,4 l/s 578,4x1800
= 2.030,62 m3/rok

= 867,8 m3
= 1.041,1 m3

množství dešťových vod ze zpevněných ploch
Srážková intenzita
i15 = 143 l/s/ha
Plocha zpevněných ploch
10.000 m2
2
F = 10.000 m = 1,00 ha
k = 0,8 součinitel odtoku
Q15 = F x i15 x k = 1,00 x 143 x 0,8 = 114,4 l/s
Qr = F x hr x k = 1,00 x 632 x 0,8 = 505,6 m3/rok

celkem dešťové vody
Střešní vody
Zpevněné plochy

Q15 = 963,9 l/s
Q15 = 114,4 l/s

akumulační nádrž srážkových vod z komunikací
Čerpaný odtok
Q
= 20 l/s
Množství dešťových vod
Q15
= 114,4 l/s
Množství vod
Q15 – Q = 114,4 – 20 = 94,4 l/s
Rozměry akumulační nádrže (rozměry v metrech) 20 x 5 x 1

94,4x900

= 84,96 m3
= 100,00 m3

Z uvedené bilance je tudíž patrné, že nárůst srážkových vod souvisejících
s předkládanou 2. etapou již byl zohledněn při realizaci stavby 1. etapy z hlediska
dimenzování potrubí srážkových vod a velikosti retenční nádrže (pozn. 1.etapa
představuje cca 12960 m2 zastavěné plochy a 7800 m2 zpevněné plochy).
Lze tak konstatovat, že při realizaci první etapy bylo zohledněno budoucí rozšíření
haly. Z tohoto důvodu je dešťová kanalizace pro odvod vody z komunikací a cca 50ti%
střechy již nadimenzována a vyspádována i pro rozšíření stávající haly. Toto platí pro
jižní stranu objektu. Uvedeným skutečnostem je uzpůsobena i retenční – čerpací –
nádrž.
Severní strana – nyní uvažované přístavby – bude odvodněna do Podolky ve
stávajícím výústním objektu, který je na rozšíření haly připraven. Pro nově budované
odstavné plochy v rámci II. etapy bude nutné osadit odlučovač ropných látek.
Ve vztahu k retenční nádrži je zpracovateli předkládaného oznámení doporučeno
respektování následujícího opatření:
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•

v rámci další projektové přípravy dokladovat dostačující výkon čerpadel v retenční nádrži ve
vztahu k uvažovanému rozšíření zpevněných a zastavěných ploch a v případě potřeby
dokladovat nezbytné posílení těchto čerpadel

Ochrana proti vzdutí hladiny Podolky je zajištěna zpětnými klapkami u obou
výústních objektů. Retenční nádrž je navíc zálohována z dieselagregátu.
Zařízení pro čištění odpadních vod
Splaškové odpadní vody

Splaškové vody ze sociálních zařízení a provozu kantýny nejsou v místě čištěny, ale
jsou svedeny splaškovou kanalizací do ČOV. Na odpadní vody z kantýny je instalován
lapač tuku. Jak již bylo uvedeno,objem vznikajících splaškových vod se v rámci
předkládaného záměru nemění.
Technologické odpadní vody

Technologické odpadní vody odpovídají kanalizačnímu řádu a nevyžadují před
vypuštěním úpravu. Jedná se prakticky jen o občasné odpouštění vod z chladícího
okruhu.
V rámci produkovaných splaškových a technologických odpadních vod nelze
předpokládat, že by nebyly plněny ukazatele kanalizačního řadu města Pardubic:
Ukazatel
1.skupina
Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5)
Chemická spotřeba kyslíku (CHSK10)
pH
Rozpuštěné anorganické soli (RAS)
Tuky a oleje rostlinného a živočišného původu
Saponáty celkem
Nepolární extrahovatelné látky (NEL)
Sušina celkem
Látky usaditelné po 30 min
Nerozpuštěné látky (NL)
Látky fenolického charakteru
Teplota
Extrahovatelné látky (EL)
Sírany (SO4)
2.skupina
Rtuť (Hg)
Měď (Cu)
Nikl (Ni)
Chrom (Cr III)
Chrom (Cr VI)
Olovo (Pb)
Arzen (As)
Zinek (Zn)
Selen (Se)
Kadmium (Cd)
Stříbro (Ag)
Kyanidy celkové (CN-)
Vanad (V)
Hliník (Al)
Barium (Ba)
Berilium (Be)
Kobalt (Co)
Bor (B)
Cín (Sn)
Molybden (Mo)
Chlorované uhlovodíky (AOX, EOX)
Trichloreten (TCE)
Tetrachloreten (PCE)
Benzen, toluen, xylen (BTX)
Polychlorované bifenyly (PCB)
Polyaromatické uhlovodíky (PAU)

Jednotka

Mezní hodnota znečištění pro veřejnou kanalizaci

mg/l
mg/l
*
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
0
C
mg/l
mg/l

300
500
6,0 - 8,5
1000
25
10
10
1800
200
300
30
40
30
250

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0,005
0,5
1
0,5
0,1
0,1
0,2
0,5
0,05
0,2
0,1
0,2
0,05
0,5
1
0,2
0,5
1
0,5
0,01
0,015
0,005
0,005
0,2
0,0006
0,005
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Ukazatel
Fluoranthen (FLU)
Benzo (a) pyren (BZP)

Jednotka
mg/l
mg/l

Mezní hodnota znečištění pro veřejnou kanalizaci
0,003
0,001

Srážkové vody

Srážkové vody z vnitrozávodových komunikací, které mohou být znečištěny drobnými
úkapy ropných látek z pohybu motorových vozidel, budou svedeny do vnitrozávodní
dešťové kanalizace přes lapol ropných látek v souladu se stávající koncepcí nakládání
s odpadními vodami potenciálně kontaminovanými ropnými produkty.
B.III.3. Odpady
Odpady v rámci posuzovaného záměru budou vznikat jak v etapě výstavby, tak i etapě
provozu.
Výstavba

Z hlediska druhové skladby odpadů a jednotlivých fází výstavby lze produkci odpadů
rozdělit do dvou částí:
Ø odpady vznikající v průběhu zemních prací
Množství výkopové zeminy bude upřesněno v projektu pro stavební řízení. Převážná část
této zeminy bude využita při provádění hrubých terénních úprav na vlastním staveništi.
Předpokládá se přibližně vyrovnaná bilance. Případné přebytečné množství zeminy bude
využito na jiných stavbách v regionu, nebo bude odvezeno na odpovídající typ skládky.

Ø odpady vznikající v průběhu vlastní výstavby uvažovaného záměru
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z vlastního
procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou známy dodavatelé a
budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí smlouvy mezi investorem a
hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel stavby je zodpovědný
za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů
vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití nebo
odstranění a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů. Při nakládání s odpady bude upřednostňováno jejich
materiálové nebo jiné využití.

Předpokládaná produkce jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v
následující tabulce:
pořadové číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

název odpadu
odpady jinak blíže neurčené (odpadní klest)
odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
absorbční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a
ochranné oděvy
papírové a lepenkové obaly
plastové obaly
dřevěné obaly
kovové obaly
kompozitní obaly
směsné obaly
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
neželezné kovy
beton
cihly
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106
dřevo
sklo
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O
N
N
N

kód odpadu
020199
080111
150110
150202

O
O
O
O
O
O
N

150101
150102
150103
150104
150105
150106
150110

O
O
O
O

160118
170101
170102
170107

O
O

170201
170202
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pořadové číslo
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

název odpadu
hliník
železo a ocel
kabely neuvedené pod č. 170410
zemina a kamení neuvedené pod č.170503
směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly
170901, 170902, 170903
papír a lepenka
kovy
směsný komunál.odpad
odpad ze septiků a žump

kategorie
O
O
O
O
O

kód odpadu
170402
170405
170411
170504
170904

O
O
O
O

200101
200140
200301
200304

Požadavky vyplývající pro etapu provozu z hlediska vznikajících odpadů jsou jasně
formulovány legislativou v odpadovém hospodářství a není tudíž nezbytné formulovat
doporučení, která z této legislativy vyplývají bez ohledu na uplatnění režimu o
posuzování vlivů na životní prostředí. Sortiment odpadů a smluvní vztahy budou
upřesněny v prováděcích projektech stavby, množství jednotlivých druhů odpadů bude
upřesněno v rámci zkušebního provozu. Před zahájením provozu požádá provozovatel
příslušný orgán o souhlas k nakládání s odpady a předloží provozní řád pro nakládání
s odpady.
Provoz
V období provozu lze na základě charakteru a technologie výrobního postupu
očekávat vznik odpadů uvedených v následující tabulce, který bude v zásadě
korespondovat se strukturou stávajících vznikajících odpadů. Konkrétně vznikající
množství jednotlivých odpadů bude upřesněno po zahájení provozu v rozsahu
požadavků platné legislativy v odpadovém hospodářství.
Tab.: Přehled odpadů vznikajících v etapě provozu – údržba a administrativní část
objektu, technologie
pořadové
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

název odpadu
Kaly z čištění odpadních vod
Struska z tavení Al slitin
Licí formy a jádra obsahující nebezpečné látky
Železné třísky
Ocelolitina - třísky
Železo (otřepy, apod.)
Ocelolitina
Al třísky
Úkapy Al z tlakových lisů
Al kusový
Odpadní minerální řezné oleje bez halogenů
Odpadní řezné emulze neobsahující halogeny
Odpadní materiál z otryskávání
Kovový kal (kal brusný, kal z honování)
Upotřebené brusné nástroje a brusný materiál
Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
Topný olej a motorová nafta
Papírové obaly
Plastové obaly – PET lahve
Dřevěné obaly
Směsné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
Sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál
Plasty
Vyřazená zařízení
Vyřazené anorganické chemikálie
Olověný akumulátor
Směsi betonu, cihel, tašek
Hliník
Železo a ocel
Kaly z čištění průmyslových odpadních vod
Směsný komunální odpad
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kategorie

kód odpadu

O
N
N
O
O
O
O
O
N
O
N
N
O
N
O
N
N
O
O
O
O
N
N
O
O
N
N
O
O
O
N
O

020204
100309
101007
120101
120101
120102
120102
120103
120103
120104
120107
120109
120117
120118
120121
130507
130701
150101
150102
150103
150106
150110
150202
160119
160214
160507
160601
170107
170402
170405
190813
200301
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Vlastní způsob nakládání s odpady je nutno provozovat v souladu s platnou
legislativou (zákon 185/01 Sb. v platném znění, prováděcí předpisy k tomuto zákonu) z
čehož je důležité upozornit zejména na dále uvedené zásady:
- povinnost předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství a nebezpečné
vlastnosti
- odpady upravovat, využívat a odstraňovat pouze v souladu s platnou legislativou
- s odpady označenými jako nebezpečné je nutno nakládat jako s nebezpečnými
látkami včetně všech dalších souvisejících opatření
- původce je povinen zajistit předností využití odpadů
- ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů
- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem
Žádné vznikající odpady nebudou v provozovně dlouhodobě skladovány. Přechodně
budou skladovány v transportních obalech dodaných specializovanými firmami.
Odpadní oleje budou odvezeny oprávněnou firmou ihned po výměně.
Odstraněním nebezpečných odpadů je smluvně pověřena firma A.S.A. s.r.o.,
provozovna Lodín.
Odpady, které by mohly vzniknout při havárii
Odpady, které by mohly v případě havárií vznikat, jsou představovány především úniky
paliv a mazadel ze zásobníků, rozvodů, dopravních a mechanizačních prostředků při
jejich poruchách a haváriích. Při havarijních situacích mohou vznikat odpady, z nichž z
hlediska ovlivnění životního prostředí jsou nejzávažnější odpady nebezpečné
s obsahem ropných látek. Patří k nim především:
kód druhu
odpadu
17 05 03*
15 02 02*
17 09 03*
19 13 01*

název odpadu

pravděpodobný způsob nakládání

zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné
oděvy znečištění nebezpečnými látkami
jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních
a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky

odstranění oprávněnou firmou
odstranění oprávněnou firmou
odstranění oprávněnou firmou
odstranění oprávněnou firmou

Neuvádíme zde plný výčet povinností vyplývajících z legislativních předpisů nakládání
s odpady. Tyto povinnosti jsou obecně známé a patří již do běžných povinností
provozovatele.
B.III.4. Ostatní výstupy
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí,
způsoby jejich omezení)

Hluk
Výstavba

Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v území.
Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu
používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací,
organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry
nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na
okamžitém stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje
používány běžné stavební stroje - jedná se o obvyklou stavební činnost prováděnou
standardními technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí
47

JTEKT Pardubice Phase 2
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.,
ve znění zákona č.93/2004 Sb. a zákona č.163/2006 Sb.

a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních
strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech
uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle
okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště však
bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena. Z uvedeného vyplývá,
že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do okolí nemůže být
příliš vysoká, a to i s ohledem na vzdálenost nejbližší obytné zástavby. Základem
výpočtu může být určitý odhad nasazení stavebních mechanismů vycházející z druhu
a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy vycházející z předpokládaného
harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě blíží maximálnímu možnému
pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha dnech či částech dne bude
nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny i hladiny akustických výkonů stavebních
mechanismů, které vycházejí z archivních údajů.
Tab. : Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
Doprava

Typ stroje, název

Akustický výkon
LW v dB(A)

Hladina akustického tlaku 1 m
od zdroje dB(A)

Doba používání
stroje (hod/den)

vrtná souprava pro vrtání (1 kus)
rypadlo Caterpillar 428C (1 kus)
rypadlo UDS 110A (1kus)
nakladač UNC 151 (1 kus)
nákladní automobily Tatra 815 (3 kusy)

LpA10 = 80 dB(A)
4
LpA10 = 83 dB(A)
6
LpA10 = 85 dB(A)
6
LpA10 = 83 dB(A)
3
Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod

Tab. : Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
5
Doprava

Akustický výkon
LW v dB(A)

Typ stroje, název
autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus)
čerpadlo betonové směsi (1 kus)
domíchávače betonové směsi (3 kusy)
stavební míchačky (2 kusy)
stavební výtah NOV 1000 (2 kusy)
nákladní automobily Liaz s návěsem (3
kusy)

Hladina akustického tlaku 1 m
od zdroje dB(A)

92 dB(A)
-

Doba používání
stroje (hod/den)

LpA10 = 79 dB(A)
LpA10 = 80 dB(A)
LpA7 = 81 dB(A)
LpA1 = 80 dB(A)

7
2
4
4
6

Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod

Provoz

Rozšíření výrobního objektu bude z hlediska stacionárních zdrojů hluku generovat
následující nové stacionární zdroje hluku:
v 2 x vzduchotechnická jednotka A 01
v 1 x vzduchotechnická jednotka A 02
Charakteristika jednotlivých
z následujících specifikací:

nových

stacionárních

zdrojů

hluků

je

Jednotka A 01
Technické údaje
Velikost jednotky
Průtok odvod / přívod
Externí tlak
Rychlost ve volném průřezu
Typ jednotky

KLMV 63
67000 / 67000 m3/h
18,61 / 18,61 m3/s
300 / 300 Pa
3,1 / 3,1 m/s
Venkovní jednotka
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Vnitřní
Pozink
Vnější
Lakovaný (RAL 9002)
Kostra
Pozink s izolací
Izolace
Vata / 50 mm (Senator)

patrná
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Odvodní ventilátor
Údaje o ventilátoru
Velikost
3
m /h
Lopatky
3
m /s
Izolátory
Pa
Otáčky
Pa
Účinnost
Pa
Příkon
Pa

Hladina ak. výkonu
Lw opláštění
dB(A)
Lp*
dB(A)
Lw Odvodní vzduch
dB(A)
Lw Odpadní vzduch
dB(A)
*hladina akustického tlaku

s
ADH 900 K Std.

Dveře (Pravé)
Údaje o motoru
Výkon

30

Dopředu zahnuté

Napětí

400/690V

Pryž

Krytí

IP55 Termo-

Celk. tlak. ztráta

267

kontakty (A31)

Externí tlak

300

kW

Údaje o proudění
Průtok

67000
18,611

434

ot./min.

67

%

Otáčky

1470

ot./min.

Dynamický tlak

127

19,22

kW

Jmenovitý proud

59

A

Celkový tlak

694

Kód motoru

motor 200-B3 30kW

63 Hz
61

125 Hz
62

250 Hz
65

500 Hz
59

1 kHz
56

2 kHz
57

4 kHz
47

8 kHz
40

Celkem
69

44

45

48

42

39

40

30

23

52

74

76

85

83

83

82

75

68

90

58

64

76

79

73

77

70

60

83

vypočtená ve vzdálenosti 2 m (pro volné pole)

Jednotka A 02
Technické údaje
Velikost jednotky
Průtok odvod / přívod
Externí tlak
Rychlost ve volném průřezu
Typ jednotky

KLMV 63
67000 / 67000 m3/h
3
18,61 / 18,61 m /s
300 / 300 Pa
3,1 / 3,1 m/s
Venkovní jednotka
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Opláštění
Tloušťka panelu 0,8mm ext./0,8mm int.
Vnitřní
Pozink
Vnější
Lakovaný (RAL 9002)
Kostra
Pozink s izolací
Izolace
Vata / 50 mm (Senator)
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Odvodní ventilátor
Údaje o ventilátoru
Velikost
3
m /h
Lopatky
3
m /s
Izolátory
Pa
Otáčky
Pa
Účinnost
Pa
Příkon
Pa

Hladina ak. výkonu
Lw opláštění
dB(A)
Lp*
dB(A)
Lw Odvodní vzduch
dB(A)
Lw Odpadní vzduch
dB(A)
*hladina akustického tlaku

s
ADH 900 K Std.

Dveře (Pravé)
Údaje o motoru
Výkon

30

Dopředu zahnuté

Napětí

400/690V

Pryž

Krytí

IP55 Termo-

Celk. tlak. ztráta

267

kontakty (A31)

Externí tlak

300

kW

Údaje o proudění
Průtok

67000
18,611

434

ot./min.

67

%

Otáčky

1470

ot./min.

Dynamický tlak

127

19,22

kW

Jmenovitý proud

59

A

Celkový tlak

694

Kód motoru

motor 200-B3 30kW

63 Hz
61

125 Hz
62

250 Hz
65

500 Hz
59

1 kHz
56

2 kHz
57

4 kHz
47

8 kHz
40

Celkem
69

44

45

48

42

39

40

30

23

52

74

76

85

83

83

82

75

68

90

58

64

75

78

73

77

69

60

82

vypočtená ve vzdálenosti 2 m (pro volné pole)

Plošné a liniové zdroje hluku

Bilance plošných zdrojů hluku souvisí s nárůstem zásobování, který je představován
nově vyvolanými nároky na dopravu surovin a výrobků ve výši 7 TNA (14 pohyby) za
měsíc.
Vibrace
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací.
Záření
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.
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Při realizaci ani v provozu není předpokládáno provozování otevřených generátorů
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory
obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků
elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu Nařízení vlády 480/2001 Sb. o
ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Napájení je ze standardní elektrické
přípojky 6 kV.
Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých
frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná pole překračující
hodnoty stanovené uvedeným Nařízením vlády 480/2001 Sb.
Jiné výstupy
Nejsou známy jiné výstupy záměru.

B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Možnosti vzniku havárií
Z hlediska charakteru předloženého záměru lze za případná rizika označit:
♦ požár objektu
♦ havarijní únik látek škodlivých vodám
Dopady na okolí
Požár objektu
Požární zabezpečení stavby bude řešeno dle ČSN 730804 - výrobní objekty. Provozy
administrativy a sociální zabezpečení zaměstnanců dle ČSN 730802 - nevýrobní
objekty. Členění do požárních úseků bude přizpůsobeno provozu a konstrukčnímu
řešení.
V souladu s ČSN 730804 bude vybudována objezdová komunikace kolem výrobní
budovy pro případný zásah požárních jednotek.
V projektu stavby pro stavební řízení musí být problematice požáru věnována
maximální pozornost a musí být navržena přiměřená prevenční opatření, která
možnost vzniku požáru minimalizují na technicky přijatelné minimum. Součástí
projektu stavby bude i požární zpráva ve které budou rizika vzniku požáru
vyhodnocena a navržena příslušná protipožární opatření ( potřeba požární vody,
stanovení požárních úseků, počty hasících přístrojů, případné objemy jímek pro záchyt
požární vody, posouzení nutnosti instalace elektrické požární signalizace, stabilního
hasícího zařízení a podobně). Stavební řešení záměru a zajištění objektu musí být
takového charakteru, aby byla maximálně vyloučena možnost šíření kontaminované
vody v případě hasebního zásahu mimo vlastní areál. Tuto problematiku však nelze
detailněji řešit v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Tento proces totiž
probíhá v nejranější fázi přípravy záměru, to je v etapě před územním řízením. V etapě
zpracování dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí je k dispozici pouze
omezený soubor údajů o záměru a řada údajů není k dispozici vůbec – například i
charakteristika stavebních a konstrukčních materiálů, údaje o nárocích na požární
vodu apod. Názorem zpracovatelského týmu dokumentace je, že posuzovaný záměr
nepředstavuje významné riziko z hlediska pracovního prostředí, a to i z toho důvodu,
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že zásobování závodu příslušnými chemickými látkami a chemickými přípravky se
bude přibližovat systému „just in time“, který bude znamenat skladování minimálních
množství příslušných látek v areálu závodu.
Z uvedených skutečností vyplývá i možný způsob vyhodnocení vlivu požáru na životní
prostředí, a proto jsou v doporučeních předkládané dokumentace formulovány
podmínky v předložené a v zásadě jedině možné formě.
Možnosti vzniku havárií vozidel na parkovišti
K úniku ropných látek - převážně motorové nafty může dojít pouze při pohybu vozidel
v areálu. Vzhledem k velikosti areálu, přehlednosti vnitropodnikových komunikací a
četnosti dopravy je pravděpodobnost vzniku této havárie nízká. Tuto problematiku
bude řešit investor v materiálu „ Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti
vod “, který předloží ke schválení vodohospodářskému orgánu do zahájení provozu.
Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré dešťové vody ze zpevněných ploch budou
vedeny samostatnou kanalizací přes lapol ropných látek do retence, lze dopad
takovéto havárie označit za lokální a neprojevující se mimo areál při zajištění řádné
funkčnosti navrženého zařízení na předčištění srážkových vod.
Preventivní opatření
Preventivní opatření, která zmírní riziko vzniku havarijních situací spočívají především
ve volbě bezpečné koncepce závodu a v konstrukčním a dispozičním řešením objektu
dle platných předpisů a eventuelních dalších požadavků, v realizaci odpovídajících
samočinných systémů kontroly a řízení a v dodržování ustanovení provozní
dokumentace. Nutnou podmínkou zajištění bezpečného provozu je zpracování a
dodržování provozních předpisů, požárního řádu a havarijního plánu. Jiná preventivní
opatření vzhledem k charakteru objektu nejsou touto dokumentací požadována.
Následná opatření
Likvidace následků havárií souvisí zejména s odstraněním a zneškodněním zbytků
hořlavých látek, produktů hoření,
znečištění půdy, vody - t.j. odstraněním
jednorázových a mimořádných odpadů. Tento aspekt bude řešen v havarijním plánu
resp. požárním řádu. Vzhledem k lokalizaci objektu není nezbytné požadovat realizaci
dalších následných opatření.
Při realizaci navržených opatření lze dopady havarijního úniku látek škodlivých vodám
označit za lokální, neprojevující se mimo areál závodu. V rámci předkládaného záměru
lze pro další projektovou přípravu formulovat následující doporučení:
• před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení aktualizovaný
Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod
• před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení aktualizovaný
požární řád závodu
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Předkládaný záměr je situován do území, které je uzemním plánem určeno k aktivitě
obdobného charakteru. Z uvedených skutečností je patrné, že záměr není
v bezprostředním kontaktu s územním systémem ekologické stability krajiny ani nijak
neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park.
Přirozenými společenstvy v daném území byly dle rekonstrukční geobotanické mapy
(Mikyška) luhy a olšiny, jejichž fragmenty se zachovaly v úzkém pásu podél původního
koryta Podolského potoka.
Z hlediska stávající únosnosti prostředí se nejedná o významně nadlimitně ovlivněnou
lokalitu.
V kontextu šíře ekologické valence (případně míry tolerance ekosystémů vůči
změnám) je možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm prakticky nevyskytují
stanoviště se specifickými nároky (například zbytky rašelinišť nebo rašelinných luk).
Jinak nejsou zastoupena žádná stanoviště stenoekního charakteru s úzkým intervalem
míry tolerance ke změnám, např. kyselá stanoviště písčin, případně vysychavá lada na
výchozech bazičtějšího podloží (amfibolity).
Poloha záměru nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií
dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c
zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit
podle § 45a zákona ve smyslu NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích oblastí
podle § 45e tohoto zákona.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek,
případně chráněném území podle horního zákona.
Oznámení je vypracováváno na záměr, který předpokládá výstavbu na volném
prostoru. Nejsou dokladovány přírodní zdroje nerostných surovin přímo v zájmovém
území záměru.
Předkládaný záměr nezasahuje do žádné historické a kulturní památky, na lokalitu
nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště
významné události, místo spojené s významnou osobou.
V oblasti zastavované průmyslové zóny se žádné kulturní, archeologické ani technické
památky nevyskytují. Není zde ani žádný hmotný majetek, který by byl při rozvoji zóny
zasažen či znehodnocen.
Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou známy žádné informace vedoucí
k předpokladu jejich existence. Původně plocha areálu sloužila k zemědělské činnosti.
Nejzávažnější environmentální charakteristikou zájmového území je akustická situace
na sinici č. II/322 Pardubice – Kolín, kde jsou vysoce překračovány hygienické limity
hladiny akustického tlaku jak pro denní, tak i pro noční dobu.
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C.2. Charakteristika
v dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

C.2.1.Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Z hlediska klimatického je území zařazeno do teplé klimatické oblasti T2 s dlouhým,
teplým a sušším létem. Přechodné období je zde krátké, s teplým až mírně teplým
jarem a podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá s velmi krátkým trváním
sněhové pokrývky. Mezoklimatické poměry nejsou rovinným reliéfem terénu prakticky
vůbec ovlivněny. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 8,4oC. V lednu
klesá teplotní průměr až na -1,8 o C. Nejteplejším měsícem roku je červenec s
průměrnou teplotou 18,4oC. V Pardubicích je v průměru za rok kolem 28 ledových dnů
s teplotou pod 0 oC po celý den. Letních dnů s teplotou nad 25 oC je v Pardubicích 47.
Průměrné roční množství srážek se pohybuje kolem 590 – 600 mm, z nichž 62% je v
teplé části roku. Z hlediska převažujících směrů větru mají největší četnost větry z
jihovýchodu (19,5%).
V následující tabulce jsou uvedeny průměrné teploty vzduchu ve 0C, které byly získány
zpracováním údajů z klimatických pozorovacích stanic sítě Českého
hydrometeorologického ústavu reprezentujících poměry v oblasti Pardubice.
I.
-1,8

II.
-0,6

III.
3,6

IV.
8,2

V.
13,6

VI.
16,5

VII.
18,4

VIII.
17,4

IX.
13,7

X.
8,5

XI.
3,7

XII.
-0,1

Oblast Pardubic patří mezi normálně zavlažovaná místa naší republiky. Roční chod
srážek je velmi proměnlivý a maximum se může vyskytnout prakticky od června po
srpen, v ojedinělých případech dokonce v květnu. Nejnižší srážky připadají v
dlouholetém průměru na únor. Měsíční úhrny srážek v mm jsou uvedeny v následující
tabulce:
I.
36

II.
32

III.
35

IV.
45

V.
60

VI.
64

VII.
81

VIII.
73

IX.
49

X.
46

XI.
40

XII.
38

IX.
-

X.
0,4

XI.
2

XII.
5,5

Počet dnů se sněžením je uveden v následující tabulce:
I.
6,9

II.
6

III.
4,2

IV.
1,3

V.
0,2

VI.
-

VII.
-

VIII.
-

Znečištění ovzduší
Z hlediska množství produkovaných základních škodlivin patří okres Pardubice mezi
nejvýznamnější okresy České republiky. Je to dáno především chemickým průmyslem,
který je situován na návětrné straně města a nedořešeným dopravním systémem. Na
území města Pardubice je imisní situace základních škodlivin trvale monitorována
stacionárními stanicemi. Výsledky těchto měření jsou dále doplňovány jednorázovým
měřením, zvláště pak v oblasti ostatních škodlivin.
ČHMÚ Praha, úsek ochrany ovzduší, stanovil z hlediska pozadí imisní situace města
Pardubice ve svém vyjádření hodnoty uvedené v následující tabulce:
SO2
X (2000)
10
Poznámky:
-3
1) údaje jsou uvedeny v µg.m
2) x = roční aritmetický průměr
3) SPM = prašný aerosol bez rozlišení velikostí částic
4) * = stanoveno na základě menšího počtu dat

SPM
27*
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Hodnocené území je významně ovlivňováno i celou řadou specifických anorganických
a organických škodlivin, které jsou produkovány z nízkých zdrojů místních
průmyslových zdrojů. Vzhledem k tomu, že v rámci hodnoceného záměru nedochází
k emisím těchto specifických škodlivin, nejsou ani dále blíže specifikovány, pozadí je
uváděno pouze pro nejvýznamnější škodliviny emitované z hlediska předkládaného
rozšíření, kterými jsou TZL vyjádřené jako frakce PM10, NO2 a CO
Charakter znečištění ovzduší dle stanic AIM je následující:
Imisní pozadí PM10
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Denní LV :
Denní MT :
Denní TE :
Roční LV :
Roční MT :
Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
ESEZM
219397
EPAUA
41095

ČHMÚ
1346
Sezemice

2005
Pardubický
Pardubice
PM10-Suspendované částice frakce PM10
3
µg/m
50,0
0,0
35
40,0
0,0
Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

95%
Kv
99.9%
Datum
Kv
Max.

Manuální měřicí
program
GRV

Roční
hodnoty

50%
50%
Max. 36 MV VoL
X1q X2q X3q X4q X
S
N
Kv
Kv
98%
98%
Datum Datum VoM
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv
103,0 44,0 22 25,0 33,0 27,2 19,5
27,4 15,69 285
05.03. 14.04.

ČHMÚ
Automatizovaný 320,8
1465
měřicí program
Pardubice
RADIO
01.01.
Dukla

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

86,9 28,7 149,0

65,0

175,1 111,6 04.03. 27.11.

22 68,0

62

79

78

66 23,1 1,87 14

69 30,0 43,1 29,0 28,1 41,8 35,5 21,79 351
69 96,0

86

85

90

90 30,1 1,77

4

Imisní pozadí NO2
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Hodinové LV :
Hodinové MT :
Hodinové TE :
Roční LV :
Roční MT :
Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita

2005
Pardubický
Pardubice
NO2-oxid dusičitý
3
µg/m
200,0
50,0
18
40,0
10,0
Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

Denní hodnoty

Čtvrtletní
hodnoty

Roční
hodnoty

50%
95% 50%
Max.
X1q X2q X3q X4q X
S
N
Kv
Kv
Kv
98%
98%
Datum Datum VoM
Datum
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv
ESEZM
Manuální měřicí
109,0 55,3 25,4 15,3 30,2 30,7 37,3 28,5 15,37 363
ČHMÚ
program
1346
GUAJA
20.11.
64,4 89 91 91 92 24,0 1,90 1
Sezemice
38970
EPAOA
MÚPa
Automatizovaný 201,8 147,7
1 27,2 96,1 62,6 31,1 45,9 33,9 29,6 27,9 34,2 15,52 333
1418
měřicí program
PardubiceCHLM
03.03. 23.02.
0 103,3 23.02.
79,9 80 88 80 85 31,1 1,56 5
41010
Rosice
EPAUA
ČHMÚ
Automatizovaný 164,1 111,3
0 17,0 65,8 38,3 19,2 29,7 18,8 12,8 22,0 20,8 10,05 345
1465
měřicí program
Pardubice
CHLM
14.03. 01.04.
0 62,0 23.03.
46,0 86 78 90 91 18,6 1,60 7
41092
Dukla
Max. 19 MV VoL
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Imisní pozadí CO
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
8Hodinové LV :
8Hodinové MT :
8Hodinové TE :
Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
EPAUA
200020

ČHMÚ
1465
Pardubice
Dukla

2005
Pardubický
Pardubice
CO-oxid uhelnatý
3
µg/m
10000,0
0,0
0
8Hodinové
hodnoty
Typ m.p.
Metoda

Denní hodnoty

Čtvrtletní hodnoty

Roční hodnoty

50%
X1q X2q X3q X4q X
S
N
Kv
98%
Datum VoM Datum
C1q C2q C3q C4q XG
SG dv
Kv
Automatizovaný 1767,5
1606,5 921,1 655,0
727,2 642,3 507,5 659,5 182,27 317
měřicí program
IRABS
04.03. 0,0 04.03.
1034,8 46
91
90
90 631,0 1,37 31
Max.

95%
Kv

Max.

C.2.2. Voda
Povrchové vody
Zájmové území náleží hydrograficky do hlavního povodí řeky Labe 1 – 00 – 00 a jeho
dílčího povodí 1-03-04 (Labe od Chrudimky po Doubravu).
Hlavním recipientem v zájmovém území je Podolský potok (Podolka, Klešický potok) –
číslo hydrologického pořadí 1-03-04-025, pramenící v Železných horách u Vápenného
Podola a ústící do Labe u Lán na Důlku. Koncem 60-tých let byla provedena jeho
úprava (Regulace Klešického potoka - Ing. Šindlar 1961), kdy došlo k průpichu nového
koryta od silnice Pardubice-Přelouč po železniční trať. Profil je na 5ti letou vodu (11,7
m3/s).
Hydrometeorologický ústav provedl v profilu u železniční tratě 010 stanovení velké
vody :
Q 365 = 4,5 m3/s, Q5 max = 11,7 m3/s, Q25 = 23,1 m3/s, Q 100 max = 37,8 m3/s.
Plocha povodí v tomto místě je 49,79 km2.
Magistrát Města Pardubice zainvestoval v roce 1999 vypracování (Studie odtokových
poměrů Podolského potoka v areálu Free Zone ve Starých Čivicích, Ing. Kladivo 1999)
se závěry a doporučeními, podle kterých byl vyhotoven projekt povodňových opatření
a úprava povodňové hráze na úroveň Q100.
Investor Město Pardubice vybudoval v blízkosti koryta Podolského potoka ochrannou
protipovodňovou hráz dostatečnou pro 100 letý průtok. Tato hráz byla budována
s ohledem na závěry biologických průzkumů provedených v zájmovém území.
V současné době splňuje Podolský potok požadavek na 100letou vodu.
Nad silnicí II/322 je stavidlový jez k napouštění obtokového koryta původního toku,
které zůstalo zachováno m.j. pro závlahu luk a pro svedení vody z drenážních výústí.
Podolský potok je ve správě Povodí Labe.
Jak ji bylo uvedeno, profil koryta je upraven na pětiletou vodu (11,7 m3/sec). Podolský
potok se stal osou průmyslové zóny a jsou do něj sváděny srážkové vody
z jednotlivých areálů průmyslové zóny. Vzhledem k omezené kapacitě koryta musí
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každý investor srážkové vody odvádět přes retenci s odtokem dle dohody se správcem
toku – Povodí Labe s.p.
Původní koryto Podolského potoka bylo zachováno, ústí do něj dosud funkční drenáže
na ještě nevyužitých plochách průmyslové zóny.
Výřez z vodohospodářské mapy je patrný z následující situace:

Podzemní vody
Hydrogeologické poměry lokality jsou odrazem výše uvedené geologické stavby české
křídové tabule. Podle Olmer M, Kessl et al. (1990) je zájmové území řazeno do
hydrogeologického rajónu č. 431 – Chrudimská křída, jejíž pozice je uvedena v mapě
hygrogeologické rajonizace list 13, Hradec Králové měřítko 1 : 20 000.
Uvedený rajón zahrnuje monoklinálně uložené křídové sedimenty při okraji české
pánve na severovýchodních svazích Železných hor. Území patří do levostranných
přítoků Labe, které je hlavní drenážní bází celé oblasti a tvoří rozhraní mezi
mineralizovanými vodami rajónu 436 – labská křída proudícími od severu a prostými
podzemními vodami rajónu 431 proudícími od jihu od Železných hor.
Propustnost klastických kolektorů je průlinově puklinová, ale kolektor není vyvinut
v celé ploše rajónu, ale pouze na sníženiny před cenomanského reliéfu. Zvodnění
kolektoru je převážně artéské. Podzemní vody jsou doplňovány jednak přímo
infiltrovanými srážkami v celé ploše rajónu a jednak influkcí z toků na rozhraní křídy a
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krystalinika Železných hor. Přírodní drenáž je artéskými vývěry v údolí toků, kde je
tektonicky porušena těsnost nadložního artéského stropu. Proud vody k severu
k hranici rajónu tj. ke korytu řeky Labe postupně slábne.
Chemické složení podzemních vod rajónu 431 je převážně typu Ca-HCO3 s celkovou
mineralizací 300 – 500 mg/l. Hladina spodní vody kolísá v intervalu 1-2 metry pod
stávajícím terénem.
Výřez hydrogeologické mapy je patrný z následujícího obrázku:
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C.2.3. Půda
Hlavním půdotvorným substrátem zájmového území jsou podle základní půdní mapy
křídové slíny Českého masívu, ne kterých byly vytvořeny půdy písčito-hlinité s hlinitou
slabě štěrkovou spodinou. Na posuzovaném území se v prostoru kolem Podolského
potoka vyskytují dva typy pokryvných půd - rendziny, rendziny hnědé a hnědé příp.
drnové půdy většinou slabě oglejené. V zájmovém území se nacházely BPEJ
(bonitovaná půdně-ekologické jednotky) 3.23.10 a 3.19.01, které jsou zařazeny do III.
a IV: třídy ochrany zemědělského půdního fondu. Areál firmy je navržen v lokalitě
průmyslové zóny Pardubice, která byla vyjmuta ze ZPF.
Ministerstvo životního prostředí ČR odbor ekologie krajiny vydalo souhlas s odnětím
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro zřízení II. Etapy průmyslové
zóny v Pardubicích – Starých Čivicích (č.j. P/5803/01, OEK/649/01 ze dne 30.dubna
2001). Souhlas se týká trvalého odnětí cca 30,3796 ha zěmědělské půdy ZPF v k.ú.
Staré Čívice.
Rozšíření předkládané v rámci tohoto oznámení tak není situováno na ZPF. Existující
kulturní vrstvy zemin v prostoru uvažovaného rozšíření budou skryty.

V území stavby I. etapy výrobního závodu TOYODA se nachází stávající plošný
meliorační systém, podle podkladu poskytnutého SMS Pardubice se jedná o drenáž
SO5 - 30,9 ha, svedenou do kanálu „B“- 1147m, beton DN 400. /uvedené údaje
pocházejí z projektu meliorací, zpracovatel Agroprojekt/. Dle dostupných podkladů se
na pozemku budoucího areálu nachází dva hlavníky, které jednak přivádějí vody
z vedlejšího území až od silnice Pardubice – Přelouč a jednak podchycují drenážní
systémy na pozemku investora. V první etapě výstavby nebylo zapotřebí zásadních
úprav tohoto systému. Jednalo se pouze o zvýšenou pozornost při úpravách terénu v
okolí stávající šachty vyznačené v dokumentaci, aby zůstala přístupná i po navýšení
terénu. Překládky ani jiné úpravy stávající sítě se neuvažují. Dále bylo zapotřebí
položit plastové drenážní potrubí DN 150 v délce cca 100 metrů u paty protipovodňové
hráze v místě, kde je k ní přihrnuta zemina v rámci terénních úprav. Dle sdělení
projektanta záměru v rámci první etapy stavby byly provedeny potřebné úpravy i
v prostoru nynějšího plánovaného rozšíření v rámci druhé etapy. Jak je
z fotodokumentace patrné, prostor je stavebně připraven již z terénních úprav v rámci
I. etapy.
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C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Podle soustavy geomorfologického členění ČR patří území do soustavy České tabule,
podsoustavy Polabská tabule, celku Východolabská tabule a podcelku Pardubická
kotlina. Pardubická kotlina je součástí rozsáhlých terénních sníženin rozprostírajících
se podél toku Labe mezi Jaroměří a Týncem nad Labem. Geomorfologický ráz je dán
rozsáhlými středno a mladopleistocénními terasovými plošinami a širokou nivou Labe.
Terasové plošiny jsou místně překryty mocnými sprašovými akumulacemi a vátými
písky. Jedná se o geomorfologickou oblast s reliéfem niv a nejnižších teras. Zájmová
oblast se nachází nedaleko od levého břehu Labe, které se nejvýrazněji podepsalo na
modelaci okolního terénu, a to zejména erozně-akumulační činností v pleistocénu a
holocénu. Terénní reliéf je v současné době rovinný až mělce zvlněný.
Po stránce regionálně-geologické se posuzovaný prostor nachází v centrální části
české křídové tabule, a to v její labské oblasti. Předkvartérní podklad tvoří sedimenty
vápnito-jílovité fácie, stáří svrchní turon-coniak. Reprezentují je převážně litologicky
monotónní slínovce (vápnité jílovce), tj. diageneticky slabě zpevněné pelitické
sedimenty. Mocnost uvedeného souvrství činí téměř 200 m, celková mocnost
sedimentů křídového útvaru pak dosahuje cca 400 m. Povrchové partie křídových
hornin jsou zvětralé, jílovitá eluvia byla převážně oddenundována. Strop podložních
slínovců březenského souvrství byl ověřen v zájmovém území v hloubkách 3,5 – 4,6 m
pod terénem. Slínovce jsou ve svrchních partiích silně rozpukané, do hloubky jsou
méně zvětralé s kusovitějším rozpadem a s přibývající pevností. Kvartérní pokryv na
lokalitě reprezentují převážně deluviofluviální a fluviální sedimenty. Delufluviální a
fluviální pleistocénní a holocénní sedimenty tvořené jílovitými a písčitými materiály
v minulosti vyplnily deprese v předkvartérním reliéfu a následně také údolí vodotečí a
mělké deprese. Celkově lze na lokalitě předpokládat u těchto vrstev variabilnost jejich
mocností, prostorového rozšíření a zrnitostního složení, což odpovídá jejich
polygebetickému charakteru. Dále je pro ně typická proměnlivá příměs organických
látek. Uvedené geologické poměry těchto kvartérních sedimentů zpravidla ztěžují
podmínky pro plošné zakládání objektů, jelikož v hloubce běžné pro plošné zakládání
jsou převážně zeminy malé únosnosti a značné stlačitelnosti , kvalitnější druhy půd se
nacházejí zpravidla v malých mocnostech.
Výřez geologické mapy je patrný z následujícího obrázku:
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C.2.5. Fauna a flora
Základní charakteristiky staveniště

Lokalita leží v průmyslové zóně Staré Čívice a bezprostředně navazuje na oplocený
areál firmy JTEKT Celá plocha je zcela ruderalizovaná, s jílovitým podložím a místy
zamokřená. V porostech převažují plevelné druhy rostlin bez stromové zeleně.
V severovýchodním rohu areálu se plánovaná výstavba dostává do kontaktu s
břehovými porosty, které jsou pozůstatkem slepého ramene Podolského potoka. Tato
část lokality má dosud přirozený charakter podrostu i stromového patra a mnohé
z dřevin dosahují značné velikosti. Při botanickém průzkumu byly obě tyto části
hodnoceny odděleně :
1. Staré Čívice, Free zóna, kolem firmy JTEKT
2. Staré Čívice, Free zóna, v břehovém porostu starého ramene potoka

plocha 1

plocha 2

plocha 1

vlevo stávající objekt JTEKT, vpravo slepé rameno
Podolského potoka

plocha 2

slepé rameno Podolského potoka
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charakter slepého koryta Podolského potoka

slepé rameno Podolského potoka

Flora
Geobotanická charakteristika lokality
Fytogeografické členění
Fytogeografická oblast: termofytikum
Fytogeografický obvod: České termofytikum
Fytogeografický okres: Pardubické Polabí
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998): Lipová doubrava (Tilio-Betuletum)

Seznam nalezených druhů rostlin
Vysvětlivky ke značkám před českým jménem druhu
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek
[C4a] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh vyžadující pozornost" méně ohrožené
Acer campestre L. javor babyka 2
Aegopodium podagraria L. bršlice kozí noha 2
(+) Alnus glutinosa (L.) Gaertn. olše lepkavá 1, 2
Anagallis arvensis L. drchnička rolní 1
Apera spica-venti (L.) P.B. chundelka metlice 1
Arctium tomentosum Mill. lopuch plstnatý 1
Arrhenatherum elatius (L.) J.Presl et C.Presl ovsík vyvýšený 1
Artemisia vulgaris L. pelyněk černobýl 1
Asarum europaeum L. kopytník evropský 2
Atriplex patula L. lebeda rozkladitá 2
Ballota nigra L. měrnice černá 2
Betula pendula Roth bříza bělokorá 1
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.B. válečka lesní 2
++ Brassica napus L. brukev řepka 1
Bromus inermis Leysser sveřep bezbranný 2
Calamagrostis epigeios (L.) Roth třtina křovištní 1, 2
Calystegia sepium (L.) R.Br. opletník plotní 2
Carduus acanthoides L. bodlák obecný 1
Carex hirta L. ostřice srstnatá 2
Cirsium arvense (L.) Scop. pcháč rolní 1
Cirsium vulgare (Savi) Ten. pcháč obecný 2
Colchicum autumnale L. ocún jesenní 2
Convolvulus arvensis L. svlačec rolní 1
+ Conyza canadensis (L.) Cronquist turanka kanadská 1
Cornus sanguinea L. svída krvavá 2
Daucus carota L. mrkev obecná 1
Deschampsia cespitosa (L.) P.B. metlice trsnatá 1
(+) Dipsacus fullonum l. štětka planá 1
+ Echinochloa crus-galli (L.) P.B. ježatka kuří noha 1
Elytrigia repens (L.) Nevsky pýr plazivý 1
Epilobium hirsutum L. vrbovka chlupatá 1
Equisetum arvense L. přeslička rolní 1
Equisetum sylvaticum L. přeslička lesní 2

65

JTEKT Pardubice Phase 2
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.,
ve znění zákona č.93/2004 Sb. a zákona č.163/2006 Sb.

Erigeron annuus (L.) Pers.agg. turan(hvězdník) roční 1
Euonymus europaea L. brslen evropský 2
Euphorbia exigua L. pryšec drobný 1
Euphorbia peplus L. pryšec okrouhlý 1
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve opletka obecná 1
(+) Festuca arundinacea Schreber kostřava rákosovitá 1
Festuca rubra L. agg. kostřava červená 1
Fraxinus excelsior L. jasan ztepilý 2
Galeobdolon montanum (Pers.) Rchb. pitulník horský 2
Geum urbanum L. kuklík městský 2
Glechoma hederacea L. popenec obecný 2
Hypericum perforatum L. třezalka tečkovaná 1
+ Chenopodium album L. merlík bílý 1
+ Chenopodium pedunculare Bertol. merlík stopečkatý 1
+ Chenopodium rubrum L. merlík červený 1, 2
Lactuca serriola L. locika kompasová 1
Linaria vulgaris Mill. lnice květel 1
(+) Lolium perenne L. jílek vytrvalý 1
Lysimachia vulgaris L. vrbina obecná 2
Medicago lupulina L. tolice dětelová 1
+ Medicago sativa L. tolice setá 1
Melampyrum nemorosum L. černýš hajní 2
Melica nutans L. strdivka nící 2
Mentha arvensis L. máta rolní 1
Mentha longifolia (L.) L. máta dlouholistá 1
Myosoton aquaticum (L.) Moench křehkýš vodní 2
Odontites vernus (Bellardi) Dum. s.l. zdravínek jarní 1
+ Oenothera biennis L. agg. pupalka dvouletá 1
+ Oxalis fontana Bunge šťavel evropský 1
Pastinaca sativa L. pastinák setý 1
Persicaria amphibia (L.) Delarbre rdesno obojživelné 2
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre s.l. rdesno blešník 1
(+) Phleum bertolonii DC. bojínek hlíznatý 1
Picris hieracioides L. hořčík jestřábníkovitý 1
Plantago major L. jitrocel větší 1
Poa annua L. lipnice roční 2
Poa nemoralis L. lipnice hajní 2
Polygonum aviculare L. agg. truskavec ptačí 2
Potentilla anserina L. mochna husí 1
Prunus spinosa L. slivoň trnka 2
(+) Quercus robur L. dub letní 2
Rubus caesius L. agg. ostružiník ježiník 2
Rubus fruticosus agg. ostružiník křovitý 1
(+) Salix caprea L. vrba jíva 1
Sambucus nigra L. bez černý 2
Scrophularia nodosa L. krtičník hlíznatý 1
Senecio jacobaea L. starček přímětník 2
+ Setaria pumila (Poiret) R.et Sch. bér sivý 1
+ Setaria viridis (L.) P.B. bér zelený 1
+ Sinapis arvensis L. hořčice polní 1
+ Solidago canadensis L. celík kanadský 1
Sonchus arvensis L. mléč rolní 1
Stachys palustris L. čistec bahenní 1, 2
Symphytum officinale L. kostival lékařský 1, 2
(+) Tilia cordata Mill. lípa srdčitá 2
+ Trifolium hybridum L. jetel zvrhlý 1
(+) Trifolium pratense L. jetel luční 1
(+) Trifolium repens L. jetel plazivý 1
+ Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-Bip. heřmánek nevonný 1
Tussilago farfara L. podběl léčivý 2
[C4a] (+) Ulmus laevis Pallas jilm vaz 2
[C4a] (+) Ulmus minor Mill. jilm habrolistý 2
Urtica dioica L. kopřiva dvoudomá 2
Valeriana officinalis L. kozlík lékařský 1
Verbascum thapsus L. divizna malokvětá 1
Vicia cracca L. vikev ptačí 1
Viola reichenbachiana Bor. violka lesní 2

Na lokalitě se nevyskytují žádné zvláště chráněné druhy rostlin a jejich trvalý výskyt
není pravděpodobný. Z druhů červeného seznamu byla v břehovém porostu zjištěna
přítomnost jilmu vazu (Ulmus laevis) zařazené do kategorie C4a – "druh vyžadující
pozornost" - méně ohrožené. Jedná se pouze o mladé jedince
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Prvky dřevin rostoucí mimo les

Zájmové území záměru je prosté prvků dřevin rostoucích mimo les, v bezprostředním
okolí stavby se nacházejí prvky dřevin rostoucí mimo les, které byly v rámci průzkumu
posouzeny v rámci již uvedené lokality průzkumu č.2. Současně byl v této lokalitě
proveden dendrologický průzkum.
Jedná se o severovýchodní cíp plochy kolem starého ramene potoka, kde se vyskytuje
velmi hodnotný starý břehový porostu, tvořeného převážně mohutnými jasany a olšemi
s vtroušenými lipami, duby a dalšími druhy dřevin s podrostem černého bezu, hlohu,
svídy a trnky.
Společenská hodnota těchto dřevin dle metodiky Kolařík et al. 2005 je uvedena
v následující tabulce:
dřevina
Tilia cordata
Alnus glutinosa
Acer campestre
Alnus glutinosa
Quercus robur
Alnus glutinosa
Quercus robur
Ulmus laevis
Ulmus laevis
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Ulmus laevis
Ulmus laevis
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa
Fraxinus excelsior
Alnus glutinosa
Fraxinus excelsior
Alnus glutinosa
Fraxinus excelsior
Alnus glutinosa
Tilia cordata
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa
Acer campestre
Alnus glutinosa
Tilia cordata
Quercus robur
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Alnus glutinosa
Acer campestre
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa
Fraxinus excelsior
celkem

česky
lípa srdčitá
olše lepkavá
javor babyka
olše lepkavá
dub letní
olše lepkavá
dub letní
jilm vaz
jilm vaz
jasan ztepilý
jasan ztepilý
jasan ztepilý
jasan ztepilý
jasan ztepilý
jasan ztepilý
jilm vaz
jilm vaz
jasan ztepilý
jasan ztepilý
jasan ztepilý
jasan ztepilý
olše lepkavá
olše lepkavá
jasan ztepilý
olše lepkavá
jasan ztepilý
olše lepkavá
jasan ztepilý
olše lepkavá
lípa srdčitá
olše lepkavá
olše lepkavá
javor babyka
olše lepkavá
lípa srdčitá
dub letní
jasan ztepilý
jasan ztepilý
olše lepkavá
javor babyka
lípa srdčitá
lípa srdčitá
lípa srdčitá
olše lepkavá
olše lepkavá
jasan ztepilý

tř.
3
2
3
2
3
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
3
3
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2

obvod cm
216
85
75
78
211
55
82
60
74
172
195
157
163
149
124
55
30
168
210
186
68
220
164
149
42
250
69
134
127
113
89+145+148
167
109+115
126
43
286
52
32
193
30
101
96
165
220
98
281

průměr cm
69
27
23
24
67
17
26
19
23
54
62
50
52
47
39
17
9
53
66
59
21
70
52
47
13
79
22
42
40
36
40
53
67
40
13
91
16
10
61
9
32
30
52
70
31
89

společ. hodnota (body)
308 911
41 679
41 597
30 089
300 263
11 381
59 981
21 492
41 597
146 285
175 498
130 473
138 379
118 327
86 316
18 054
5 123
142 332
186 494
166 048
18 497
197 490
138 379
118 327
6 045
223 148
22 361
98 084
89 986
119 432
89 986
142 332
300 263
89 986
11 177
378 386
10 297
3 793
172 749
5 123
96 139
84 493
219 556
197 490
56 942
236 261
5 297 041

Polohový koeficient pro tento typ stanoviště (zeleň v krajině, skupiny stromů, remízy)
má hodnotu 0,25, cena bodu pro rok 2006 2,20 Kč. celková společenská hodnota
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ohrožené části břehového porostu se vypočítá jako součin celkové společenské
hodnoty v bodech, polohového koeficientu a ceny bodu a činí 2 913 372 Kč.
Vůči navržené akci nelze vznést z hlediska ochrany přírody žádné námitky s výjimkou
jakéhokoliv kácení starého břehového porostu v severovýchodním rohu lokality.
Fauna

Posuzovaná lokalita se nachází na západním okraji obce Staré Čivice a je součástí
průmyslové zóny města Pardubic. Tato průmyslová zóna začíná u silnice Pardubice –
Přelouč a postupuje přibližně severním směrem k obci Svítkov Zájmová lokalita je
poměrně malá a je částečně devastovaná terénními úpravami, které proběhly
v souvislosti s výstavbou první části areálu. Pro terénní úpravy je charakteristická
vrstva navezeného materiálu, jejímž cílem je především navýšení terénu pro výstavbu
pravděpodobně z protipovodňových důvodů. Posuzovaná lokalita svým severovýchodním rohem se dostává do kontaktu se stávající svodnicí, která je poměrně
hluboká s bohatým břehovým porostem a je pravděpodobně funkční. V břehovém
porostu, který není nijak udržován se objevuje bohaté spektrum keřů, ale také
kvalitních stromů. Stromy podél této svodnice byly v minulosti pravděpodobně
vysazeny jako břehový porost. O této skutečnosti svědčí místy pravidelné vzdálenosti
především vrb, které byly na v brzkých letech po výsadbě řezány „na hlavu“. Není
vyloučeno, že kvalitní stromy především duby, olše a jasany nebyly také vysazeny.
Vlivem zanedbání údržby (především vlivem omezení sekání došlo zapojení
náletovými jedinci jak výše uvedených dřevin tak také dalšími druhy (např. brslen,
trnka, šípek atd.). Tím došlo přirozenou sukcesí k vytvoření velmi pestré mozaiky
vytvářející přirozený interakční prvek v této krajině. Tento cenný prvek shodně se
svodnicí začíná východně od posuzované plochy a na posuzovanou plochu navazuje
díky téměř pravoúhlému zatočení trasy. Uvedený porost podél svodnice je nejcennější
částí posuzované lokality.
V rámci provedených průzkumů byli v lokalitě této svodnice identifikovány následující
druhy živočichů:
Plži (Gastropoda)
páskovka keřová – (Cepea hortensis)
hlemýžď zahradní – (Helix pomatia)
Třída – Stonožky (Chilopoda)
- stonožka škvorová (Lithobius forficatus)
Třída - Hmyz (Insecta)
- ploštice – ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus)
- motýli – babočka kopřivová (Aglais urcae)
- brouci – běžné druhy –střevlík hladký (Carabus glabratus), chroustci – listokaz zahradní
(Phylloperta horticola)
- blanokřídlí – běžné druhy – včela medonosná (Apis melifera), vosy (Vespidae), mravenec
obecný (Lasius niger), moucha domácí (Musca domestica), bzikavka dešťová (Haematopota
pluvialis).
Obojživelníci
Nebyli prokázáni
Plazi
Ještěrka obecná – Lacerta agilis silně ohrožený 395/92
Ptáci
Káně lesní – Boteo buteo
Poštolka obecná - Falco tinunculus
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Krahujec lesní – Accipiter nisus silně ohrožený 395/92
Strakapoud velký – Dendrocopos major
Žluna šedá – Picus canus
Červenka obecná – Erithacus rubecula
Rehek domácí – Phoenicurus ochruros
Kos černý – Turdus merula
Budníček menší – Phylloscopus collybita
Sýkora koňadra – Parus major
Sýkora modřinka – Parus coeruleus
Sojka obecná – Garrulus glandarius
Straka obecná - Pica pica
Brhlík lesní – Sitta europea
Pěnkava obecná – Fringilla coelebs
Strnad obecný – Emberiza citrinela
Zvonek zelený – Carduelis chloris
Stehlík obecný – Carduelis carduelis
Vrabec domácí – Passer domesticus
Vrabec polní – Passer montanus
Bažant obecný – Phasianus colchicus
Savci
Rejsek obecný – Sorex araneus
Krtek obecný – Talpa europea
Hraboš polní - Microtus arvalis
Norník rudý – Cletrinomys glareolus
Myšice druhy – Apodemus sp
Liška obecná – Vulpes vulpes
Zajíc polní – Lepus europeus

Poznámky k některým druhům
Savci byli prokázáni buď zvukovými projevy nebo pobytovými značkami. Nebyl
prováděn jejich odchyt, nebo lov. Na lokalitě nebyli zjištěni zástupci obojživelníků.
Tato skutečnost je dána poměrně malou rozlohou lokality. Přítomnost některého
obojživelníka však při dlouhodobém sledování není možno vyloučit, avšak pouze
v prostoru bývalé vodoteče. Vzhledem k nepřítomnosti trvalých vodních ploch
v zájmové ploše nelze předpokládat, že by docházelo k rozmnožování obojživelníků
v zájmovém území. Ještěrka obecná (Lacerta agilis) pozorována na svahu
v bezprostřední blízkosti oplocení areálu. Posuzovaná lokalita je poměrně malé
rozlohy a její převážná část je zasažena lidskou činností, a to především úpravami
terénu spojenými s budováním stávajícího areálu. V severovýchodním okraji se záměr
rozšíření dostává do kontaktu s cenným krajinářským prvkem spojený s existencí
svodnice. Tato svodnice má především ochranou funkci a není na ni vázána trvalá
vodní hladina. Vlivem kombinace výsadeb a přirozené sukcese se zde vyvinulo
stanoviště s diverzifikovaným keřovým a stromovým patem. V této části lokality byl
pozorován krahujec obecný (Accipiter nisus) , který je zařazen vyhláškou 395/92 mezi
silně ohrožené živočichy. Jde o poměrně vitálního dravce, který není vázán potravně
ani hnízdně na uvedený úsek porostu. Ani případná likvidace porostu neohrozí
velikost loveckého teritoria tohoto druhu. Přesto je třeba připomenout, že právě drobné
výpadky teritorií dravců (resp. živočichů) vedou k fragmentaci jejich teritorií a mají
kumulativní charakter. Při dosažení významného stupně fragmentace prostředí
dochází k zániku příslušného druhu v krajině na níž je druh vázán. Na lokalitě byl
zjištěn druh ještěrka obecná (Lacerta agilis), který byl zjištěn v těsné blízkosti oplocení
areálu. Nelze předpokládat ,že rozšířením areálu dojde k omezení nebo znehodnocení
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stanoviště tohoto druhu v sledovaném území. Každopádně však lze vyslovit
doporučení, aby záměr neznamenal zásah do této severovýchodní části lokality.

C.2.6. Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky a krajinný
ráz
Územní systém ekologické stability

ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního
celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního působení
na okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy jednak předpokladem záchrany
genofondu rostlin, živočichů i celých geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším
okolí sledovaného území a jednak nezbytným východiskem pro ozdravení krajinného
prostředí a uchování všech jeho užitečných funkcí.
Územní systém ekologické stability je definován v ust. § 3 písm. a) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jako vzájemně propojený soubor
přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní
rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability.
V ust. § 4 téhož zákona, t. j. základních povinnostech při obecné ochraně přírody se
v odstavci 1. uvádí, že vymezení systému ekologické stability, zajišťujícího uchování
a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části
krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny stanoví a jeho
hodnocení provádějí orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci
s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy
lesního hospodářství. Ochrana systému ekologické stability je povinností všech
vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ, jeho vytváření je veřejným
zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce a stát.
Základem vymezení skladebných částí ÚSES v dotčeném území je vodní osa
nadregionálního biokoridoru řeky Labe (NRBK) K 72. Na tomto NRBK leží regionální
biocentrum (RBC) č. 917 Labiště pod Černou (30 ha) určené k vymezení a RBC č. 916
Pardubické Labe (30 ha) na soutoku s řekou Chrudimskou, které je nutno založit. Po
řece Chrudimce vede regionální biokoridor (RBK) č. 1340 až 1342, převážně určený
k vymezení, pouze úsek vedoucí centrem Pardubic bude nutné založit. Na tomto RBK
jsou vložena RBC č. 1949 Nemošice, Drozdice (20 ha) určené k založení a již
vymezené RBC č. 914 Meandry Chrudimky (50 ha). Šíře ochranného pásma NRBK
řeky Labe K 72 byla zúžena, ochranná zóna NRBK nezasahuje na zájmové území.
Pro celé širší zájmové území je zpracován Generel lokálního systému ekologické
stability krajiny. Zároveň jsou v tomto generelu promítnuty i dotčené prvky regionálního
ÚSES. Následně je tato problematika řešena novým územním plánem města
Pardubice č. 42/1-2002. Zájmové území není v Generelu ani v novém územním plánu
zahrnuto mezi stávající ani plánované systémy ekologické stability.
V rámci generelu lokálního SES byly v zájmovém území a jeho blízkém okolí
vymezeny následující prvky s funkcí biocenter (dále LBC), biokoridorů (dále LBK) a
interakčních prvků (dále IP).
Lokální kostra ekologické stability zájmového území a jeho blízkého okolí je tvořena
lokálním biokoridorem (LBK) č. 49 Podolský potok – nové koryto. Nové koryto je
upraveno do lichoběžníkového tvaru s šířkou dna okolo 3 m a hloubkou 150 až 160 cm
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a sklonem břehů 1:1,5. Do výšky 0,55 m je částečně dlažba na sucho, opřená o
kamennou patku, nad dlažbou je drnování, v současné době v části ruderální. Podél
hranic s průmyslovou zónou byly vybudovány povodňové hráze na úroveň Q100.
Vlastní koryto je v zahloubené části prakticky bez vegetace.
V úseku LBK 49/2, který vede od silnice I/2 Pardubice –Staré Čivice po začátek LBC
Jesenina, vznikl ve svazích upraveného průtočného profilu spontánní sukcesí místy
velmi hustý porost s dominancí olše lepkavé s příměsí jasanu, bezu černého ve stáří
do 30 let.
Úsek LBK 49/1 vede podél LBC Jesenina a dále protéká průmyslovou zónou až do
LBC U trati. Vyjma části podél LBC Jelenina je celý úsek prakticky bez doprovodného
porostu na svazích průtočného profilu, s pouze několika ojedinělými mladými
náletovými stromy. Svahy upraveného průtočného profilu i povodňové hráze jsou
porostlé ruderalizovanou vegetací s výraznou dominancí kopřivy dvoudomé, třtiny
křovištní a dalších druhů. Celý LBC č. 49 je určen k obnově a rozšíření, doplňovány
budou kosterní dřeviny lipo-bukových doubrav. V druhové skladbě cílového
vegetačního prvku budou dominantními druhy duby (letní a zimní), lípy, srdčitá a
velkolistá, javory (klen, mléč, babyka) a topol černý s příměsí dalších dřevin ve
stromovém patře, s úplnými až neúplnými korunovými zápoji stromů a s keřovými
doprovody.
LBC 49/4 Jesenina je existující a plně funkční biocentrum. Jde o lesní porost přiléhající
k levému břehu Podolského potoka a sousedící se zájmovým územím výrobního
závodu Kayaba na jižní straně. Je to hospodářský les bez aspektů zvláštní ochrany
podle lesnických předpisů a jiných předpisů ochrany složek životního prostředí.
Z hlediska aspektů ochrany přírody je součástí skladebných prvků lokálního ÚSES a
proto je hospodaření v lese podřízeno zvláštnímu určení a ochraně biocentra.
LBC 47 U trati je biocentrum určené k založení n soutoku nového a starého koryta
Podolského potoka. Na lesních fragmentech se navrhuje dosadba kosterních druhů
bukové doubravy.
Z LBC U trati vychází biokoridor 51/1 Pod strážným domkem, je veden podél
severozápadní a západní hranice průmyslové zóny do biocentra Jesenina. Tento
biokoridor je nefunkční a je určený k založení – lesnickým způsobem a výběrem.
V druhové skladbě cílového vegetačního prvku jsou navrženy jako dominantní dřeviny
dub letní a dub zimní, habr a lípa srdčitá ve stromovém patře s keřovým patrem ve
složení svída krvavá, hloh, ptačí zob, zimolez pýřitý, líska a brslen evropský.
Vzdálenějšími prvky lokálního SES je LBK 50 vycházející z LBK 49 nad silnicí Kolín –
Pardubice a vedoucí podél starého koryta Podolského potoka a lesním porostem do
LBC 49 V olšině a z tohoto biocentr pokračuje dalším úsekem do LBC U trati. Mělké
meandrující koryto, částečně zanesené a zarostlé zapojeným břehovým porostem
stromového a keřového patra (vrba, olše, topol, jasan). V části podél lesního pozemku
jde o plně funkční biokoridor.
LBC 45 V olšině j existující a plně funkční biocentrum , lesní porost vzdálený cca 750
m východně od zájmového území.
Jednotlivé prvky ÚSES (stávající i určené k založení) se nalézají mimo zájmové
území.
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Zvláště chráněná území a území přírodních parků

Záměr se nachází mimo ZCHÚ přírody, ZCHÚ nejsou polohou oznamovaného záměru
dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani zprostředkovaně. Zájmové území je
umístěno v průmyslové zóně a na jeho území ani v jeho blízkosti se nenacházejí
žádné chráněné části přírody ve smyslu zákon ač. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny. Zájmová lokalita není ani součástí chráněné krajinné oblasti CHKO. Nejbližší
výběžek CHKO Železné hory je vzdálený cca 13 km jihovýchodním směrem.
V blízkém okolí do 5 km se nacházejí tato chráněná území přírody:
-

Přírodní památka Labiště pod Opočenském – mrtvé labské rameno s významnými
rostlinnými a živočišnými druhy
Přírodní památka Mělické labiště – mrtvé labské rameno s bohatou flórou a faunou
Přírodní památka Meandry Struhy – meandrující tok Struhy s břehovými porosty, přilehlými
loukami a lužním lesem

V blízkém okolí zájmového území se nenachází žádný přírodní park ve smyslu zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nejbližším chráněným parkem je
Heřmanův Městec o rozloze 355,75 ha vzdálený cca 8,5 – 9 km jihozápadním
směrem.
Významné krajinné prvky

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčeny, poněvadž jde o prostory na
odpřírodněných agrocenózách či antropogenně částečně až výrazně pozměněných
stanovištích.
Území nevykazuje parametry na registraci VKP podle § 6 zákona č.114/1992 Sb.,
v platném znění.
Lokality NATURA 2000

Ptačí oblasti
Nejbližšími ptačími oblastmi soustavy Natura 2000 je Bohdanečský rybník a Komárov.
V ptačí oblasti Bohdanečský rybník je hlavním důvodem ochrany chřástal kropenatý
(Porzana porzana) a bukač velký (Botaurus stellaris). Hlavním důvodem ochrany
v ptačí oblasti Komárov je moták pilich (Circus cyaneus) a kalous pustovka (Asio
flammeus). Na předmětné lokalitě nebyl zjištěn ani výskyt ani nebyl zjištěn biotop
vyhovující uvedeným druhům – hlavním důvodům ochrany v těchto ptačích územích.
Evropsky významné lokality
Nejbližší evropsky významné lokality jsou následující CZ 0533305 Chrudimka
v Pardubicích. Hlavním předmětem ochrany je druh hlínatka rohatá (Ophiogomphus
cecilia). Dalším územím je CZ0533309 Pardubice. Hlavním předmětem ochrany je
druh páchník hnědý (Osmoderma eremitta).
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Nejbližší lokality NATURA 2000.

Zájmové území není v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu §
45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto
lokalit podle § 45a zákona ve smyslu NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích
oblastí podle § 45e tohoto zákona, jak je patrné z následujícího vyjádření:
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Krajinný ráz

Stavba bude situována v průmyslové zóně a nebude představovat z hlediska svého
charakteru změnu jak co do výškových, tak co do plošných parametrů objektů
nacházejících se v této oblasti.
C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání
Charakter krajiny

Areál je umístěn v území průmyslové zóny města, která je závaznými regulativy
územního plánu města určena lehké výrobě v lokalitě Městské industriální zóny.
Uvažovaná výše uvedená funkční náplň areálu je v souladu s funkční plochou
v platném územním plánu. Areál není v bezprostřední návaznosti na souvislou
obytnou zástavbu. Je však nezbytné upozornit, že limitní z hlediska únosné kapacity
prostředí je akustická situace na komunikaci č. II/322, kde u nejbližší obytné zástavby
jsou významně překračovány hygienické limity pro denní i noční dobu z hlediska
akustické zátěže související jak s běžnou dopravou na této komunikaci, tak
s vyvolanou dopravou související s obslužností průmyslové zóny.
Charakter městské čtvrti

Zájmové území je situováno do prostoru určeného jako průmyslová zóna. Zvláště
chráněná území přírody se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od zájmového území.
Území obecné ochrany přírody charakteru přírodního parku se v posuzovaném
zájmovém území nenachází. V území se projevuje i silný vliv antropogenních činností
představovaných hustou sítí komunikací, inženýrských sítí a stávajících objektů
průmyslové výroby.
Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky

Zájmové území se nachází mimo zvláště chráněná území z hlediska Zákona ČNR č.
114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a ani v jeho blízkosti se tato
zvláště chráněná území nenacházejí.
Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Na uvažované lokalitě se nenachází žádné skupiny a druhy nerostných surovin,
nejsou zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob ložisek
nerostných surovin nebo mimo tuto Bilanci.
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Ochranná pásma

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle § 37 zákona číslo 114/1992
Sb. v platném znění nejsou polohou záměru dotčena, záměr se nenachází ani v
ochranném pásmu lesních porostů dle §14 zákona číslo 289/1995 Sb. v platném znění
(obojí 50 m „ze zákona“). Technická ochranná pásma nejsou předmětem tohoto
posouzení. Ochranná pásma případných inženýrských sítí budou specifikována
v dokumentaci pro územní řízení.
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Architektonické a jiné historické památky

V místě uvažované výstavby se nenachází žádné architektonické ani historické
památky, výskyt archeologických nalezišť není znám. V případě zjištění výskytu
archeologických památek bude nezbytné umožnit záchranný archeologický výzkum
(zpracování dokumentace).
Jiné charakteristiky životního prostředí

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány.
Vztah k územně plánovací dokumentaci

Stavba není v rozporu s územním plánem (viz příloha č. 1 předkládaného oznámení).
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a
významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a
vratnosti)
D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Výstavba
Rozsah stavebních a zemních prací není významný a vzhledem k situování stavby a
předpokládaným nárokům na staveništní dopravu by neměl představovat významnější
narušení faktorů pohody. Případnou sekundární prašnost lze technicky eliminovat.
Záměr je realizován zcela mimo souvislou obytnou zástavbu, tudíž etapa výstavby
nemůže v žádném případě negativně narušit faktory pohody trvale bydlícího
obyvatelstva. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou formulována následující
doporučení:
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu
zemních prací
• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány
• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

Provoz
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
n znečištění ovzduší
n hluk
n znečištění vody a půdy
Znečištění ovzduší

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, v rozptylové
studii jsou řešeny bodové, liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší související
s provozem posuzovaného záměru. Řešen je příspěvek posuzovaného záměru
k imisní zátěži a výsledná zátěž související se všemi energetickými a technologickými
zdroji znečištění ovzduší závodu. Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin byl
proveden s využitím programu SYMOS 97, verze 2003, a to pro PM10, NO2 a CO
související s emisemi z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění ovzduší.
Z výsledků výpočtů je patrné, že příspěvky z uvažovaných zdrojů znečištění ovzduší
ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě lze označit za malé a málo významné.
Hluk

Posuzovaný záměr bude představovat provoz nových stacionárních, liniových a
plošných zdrojů hluku. Uvažované rozšíření záměru generuje provoz 3 nových
vzduchotechnických jednotek, které jsou specifikovány v předcházející části
předkládaného oznámení. Z hlediska akustických parametrů těchto uváděných nových
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3 vzduchotechnických jednotek je patrné, že z fyzikálního aspektu ve vztahu k šíření
hluku v prostředí se tyto nově uvažované vzduchotechnické jednotky nemohou projevit
vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby na takové změně akustické situace, která by
mohla ovlivnit limity akustické zátěže ve vztahu k provozu stacionárních zdrojů hluku;
tato skutečnost je komentována v další části předkládaného oznámení.
Z hlediska vývoje akustické situace zájmovém území je podstatné, že dle podkladů
předaných oznamovatelem záměr negeneruje žádné nové pohyby z hlediska provozu
osobních automobilů, z důvodů již dříve uvedených v oznámení. Nárůst jízd TNA
záměrem je minimální - 196 TNA/rok, s tím, že veškeré vyvolané pohyby TNA budou
realizovány po výjezdu z ulice K Panasonicu po silnici č. II/322 Pardubice – Kolín ve
směru na Kolín.
Z uvedených důvodů je proto akustické posouzení zaměřeno pouze na vyhodnocení
akustické situace související s přepravními nároky na komunikačním systému. Pro
nejbližší objekty obytné zástavby bylo vyhodnocené akustické situace kromě výpočtu
ověřeni z hlediska počáteční akustické situace kromě výpočtu také měřením.
Vyhodnocení akustické situace měřením

Počáteční akustická situace byla ověřena v rámci předkládaného oznámení měřeními,
které provedla firma EKOLA GROUP s.r.o. a Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích,
východní pobočka. Protokoly z měření jsou doloženy v příloze č. 2 předkládaného
oznámení.
Situace měřících míst je patrná z následujících obrázků:
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Lokalita měření – EKOLA
Přeloučská 66
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Lokalita měření – ZÚ
Přeloučská 92

Lokalita měření – ZÚ
Přeloučská 159

81

JTEKT Pardubice Phase 2
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.,
ve znění zákona č.93/2004 Sb. a zákona č.163/2006 Sb.

Přeloučská 92

Přeloučská 159

V rámci sčítání dopravy během měření Zdravotního ústavu ve dnech 10. a 11.10.
2006 souběžně dne 11.10. 2006 proběhlo v době 06,00 hod až 18,00 hod měření
hluku s dopravně inženýrským průzkumem pro potřeby ŘSD firmou Centrum
protihlukové ekologie s.r.o. S laskavou dohodou obou měřících skupin došlo ke
vzájemné výměně údajů o sčítané dopravě na komunikačním systému (k dispozici u
zpracovatele oznámení, výstup v rámci konzultace předán na KHS). Výsledkem
průmětu obou těchto sčítání dopravy je následující tabulka o dopravě na
komunikačním systému v obci Staré Čívice:
Celkem
Interval (h)
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 00:00
00:00 - 01:00
01:00 - 02:00
02:00 - 03:00
03:00 - 04:00
04:00 - 05:00
05:00 - 06:00
06:00 - 07:00
07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
Celkem
Den
Noc

Osobní
588
393
222
87
170
109
25
14
12
21
46
434
745
775
692
499
538
461
552
680
872
893
822
776
10 426
9 595
831

Nákladní
44
30
25
15
16
20
10
11
9
11
23
59
83
105
135
116
112
108
110
107
134
86
76
47
1 492
1 342
150

Z výsledků provedených měření byly měřícími skupinami generovány následující
hladiny akustického tlaku:
ü Přeloučská 66 – odpovídá výpočtovému bodu č.3 z akustické studie pro dopravu
ve výpočtové oblasti 1
LAeq den: 69,9 dB
LAeq noc: 63,2 dB
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ü Přeloučská 92 – odpovídá výpočtovému bodu č.7 z akustické studie pro dopravu
ve výpočtové oblasti 1
LAeq den: 70,2 dB
LAeq noc: 62,7 dB
ü Přeloučská 159 – odpovídá téměř výpočtovému bodu č.4 z akustické studie pro
dopravu ve výpočtové oblasti 2
LAeq den: 69,8 dB
LAeq noc: 62,1 dB
Vyhodnocení akustické situace výpočtem

Pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na akustickou situaci v území byla
vypracována akustická studie, posuzující akustickou situaci v lokalitě v souvislosti
s provozem nových stacionárních zdrojů hluku. Zpracovatel akustické studie, firma
ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na program HLUK+, verze 7.16 na
základě registrační karty z ledna 2000.

Vzhledem k situování areálu v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby a specifikaci
tří nových zdrojů hluku není nutné vyhodnocovat akustickou situaci ve vztahu ke
stacionárním zdrojům hluku, protože tyto nemohou v žádném případě ovlivnit
akustickou situaci v zájmovém území.
Řešené varianty

Posouzení akustické zátěže bylo řešeno v následujících variantách:
Varianta - Počáteční akustická situace (PAS): Tato varianta vyhodnocuje počáteční
akustickou situaci v zájmovém území
Varianta 1: Tato varianta vyhodnocuje akustickou situaci v zájmovém území bez
předkládaného rozšíření výrobní haly v roce 2008
Varianta 2: Tato varianta vyhodnocuje konečnou akustickou situaci v zájmovém
území po realizaci navrhovaného rozšíření výrobní haly firmy JTEKT.
Výpočtové oblasti a výpočtové body
Stávající i očekávaný stav akustické situace v území byl řešen ve 2 výpočtových
oblastech, jejichž situování včetně výpočtových bodů je patrné z následujících situací
a fotodokumentace:
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V následující fotodokumentaci jsou doloženy jednotlivé výpočtové body ve zvolených
výpočtových oblastech.
Výpočtové body výpočtové oblasti 1

Výpočtový bod č. 1

Výpočtové body č. 2 a č. 3

Výpočtový bod č. 4

Výpočtový bod č. 5
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Výpočtový bod č. 6

Výpočtový bod č. 7

Výpočtový bod č. 8

Výpočtový bod č. 9

Výpočtový bod č. 10 (projektované ubytovací zařízení u
celnice)

Výpočtový bod č. 11 (projektované ubytovací zařízení u
celnice)

Výpočtové body výpočtové oblasti 2
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Výpočtový bod č. 1

Výpočtové body č. 2 a č. 3

Výpočtový bod č. 4

Výpočtový bod č. 5

Ve vztahu k posouzení akustické situace z dopravy ve vztahu k nejbližším objektům
obytné zástavby je rozhodující doprava na silnici č. 322 od výjezdu z průmyslové zóny
směr Přelouč (úsek č. 1) a ve směru na Pardubice (úsek č.2) jakož i samotný počátek
ulice U Panasonicu (úsek č. 3) Situace úseků je patrná z následujícího obrázku:

Vstupní podklady pro Variantu PAS - doprava
Počáteční akustická situace dokladuje stávající akustickou situaci v zájmovém území a
vychází z výsledků sčítání dopravy provedené v době měření hluku 10. a 11. října a ze
souběžných šetření zpracovatelů oznámení. Jedná se o šetření, které již částečně
zohledňuje postupné zprovozňování dálnice D11 ve směru na Hradec Králové. Dále
uvedené výsledky šetření lze konfrontovat s údajem poskytnutým ŘSD z provedeného
sčítání dopravy za rok 2005 (Ing. Horníček, ŘSD), kdy podle předaných podkladů z e
sčítání v roce 2005 projíždí obcí celkem 9 275 vozidel, z čehož 20% představují lehké
a těžké nákladní automobily). Ve vztahu k průmyslové zóně jsou zohledněny
informace poskytnuté stávajícími uživateli průmyslové zóny (Panasonic, JTEKT
(TOYODA), KYB (KAYABA).
Ø Úsek 1: 8 996 OA (z toho 22.00-06.00 hod.:
1 443 NA (z toho 22.00-06.00 hod.:

657)
159)

Ø Úsek 2: 10 426 OA (z toho 22.00-06.00 hod.:
1 492 NA (z toho 22.00-06.00 hod.:

831)
150)
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Ø Úsek 3:

1 670 OA (Panasonic – 1300, JTEKT – 190, KYB – 180)
70 NA (Panasonic – 40, JTEKT – 6, KYB – 24)
Vstupní podklady pro Variantu 1 – doprava
Tato varianta vyhodnocuje akustickou situaci v zájmovém území bez předkládaného
rozšíření výrobní haly firmy JTEKT v roce 2008. Na rozdíl od PAS je nezbytné v této
řešené variantě kromě běžného navýšení dopravy na komunikaci č. 322 zohlednit také
další aktivity v průmyslové zóně, na které bylo vydáno souhlasné stanovisko EIA
(RONAL, Technologický park), respektive záměry, které jsou v projektové přípravě bez
procesu EIA (Celnice s ubytovacím zařízením).
Uvedené předpoklady představují následující očekávaný vývoj na komunikačním
systému:
Obecný nárůst dopravy na silnici č. 322
Pro výpočtový rok 2008 bylo pracováno s následujícími růstovými koeficienty dle ŘSD:
rok
2000 - 2005
2000 - 2005
2000 - 2005
2005 - 2010
2005 - 2010
2005 - 2010

komunikace
I.
II.
III.
I.
II.
III.

osobní
1,16
1,14
1,12
1,14
1,11
1,09

nákladní
1,15
1,13
1,11
1,13
1,10
1,06

Zjištěné intenzity dopravy byly navýšeny příslušným růstovým koeficientem pro
posouzení výhledového stavu roku 2008
následovně pro oba řešené úseky
v zájmovém území (tedy úsek č.1 a úsek č.2), protože doprava související
s průmyslovou zónou částečně pozměňuje intenzity na obou úsecích:
OA/24 hod.
TNA/24 hod.
Celkem/24 hod.

Silnice č. 322 – úsek 1
9500
1518
11018

Silnice č. 322 – úsek 2
11010
1570
12580

Rozvoj průmyslové zóny
Dále je nezbytné uvažovat s dalšími záměry v průmyslové zóně, které nepochybně
budou navyšovat dopravu na komunikačním systému:
Výrobní závod firmy RONAL
Výrobní závod firmy RONAL by měl generovat 520 pohybů osobních automobilů a 60
pohybů TNA. Je zaveden předpoklad, že ve směru na Přelouč (tedy úsek 1) bude
realizováno 30% pohybů osobních automobilů a 70% pohybů nákladních automobilů.
To znamená následující přírůstky dopravy:
Ø Úsek 1:

156 OA
42 NA

Ø Úsek 2:

364 OA
18 NA

Ø Úsek 3:

520 OA
60 NA
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Technologický park Pardubice
Uvedený záměr dle podkladů EIA bude generovat 882 pohybů OA a 6 pohybů NA. Je
zaveden předpoklad, že ve směru na Přelouč (tedy úsek 1) bude realizováno 20%
pohybů OA a žádný nákladní automobil. To znamená následující přírůstky dopravy:
Ø Úsek 1:

176 OA
0 NA

Ø Úsek 2:

706 OA
6 NA

Ø Úsek 3:

882 OA
6 NA

Celní sklad a ubytovna
Dle projektových podkladů tento záměr generuje 175 pohybů osobních automobilů.
Celní sklad by měl sloužit pro nákladní automobily související s provozem průmyslové
zóny, tudíž by neměly znamenat jejich nový nárůst. Je předpokládáno, celkově bude
celní sklad obsluhovat denně 50 až 60 nákladních automobilů.
Z hlediska nově vyvolané dopravy osobními automobily tento záměr znamená
následující navýšení dopravy na komunikačním systému:
Ø Úsek 1:
Ø Úsek 2:
Ø Úsek 3:

0 OA
175 OA
175 OA

Z uvedeného rozkladu tedy vyplývá následující očekávaná doprava na řešeném
komunikačním systému:
Ø Úsek 1: 9 832 OA
1 560 NA
Ø Úsek 2: 12 587 OA
1 594 NA
Ø Úsek 3: 3 247 OA
136 NA
Vstupní podklady pro Variantu 2 - doprava
Tato varianta vyhodnocuje akustickou situaci v zájmovém území s předkládaným
záměrem rozšíření výrobní haly. Jak již bylo uvedeno, předkládaný záměr generuje
ročně 168 pohybů TNA, které budou realizovány dle podkladů oznamovatele po
výjezdu z ulice K Panasonicu ve směru na Přelouč. Z již uvedeného rozboru dopravy
je tudíž patrné, že tato skutečnost představuje v tomto směru navýšení dopravy
maximálně o 1 pohyb TNA za den.
Ø Úsek 1: 9 832 OA
1 561 NA
Ø Úsek 2: 12 587 OA
1 594 NA
Ø Úsek 3: 3 247 OA
137 NA
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Poznámka: Vzhledem ke skutečnosti, že dle předaných podkladů nebude záměr
generovat žádné nové vyvolané pohyby osobních automobilů po silnici č. 322 ve
směru na Pardubice, je v této variantě výpočet zohledněn pouze ve výpočtové oblasti
č.1.
Použitá metoda výpočtu
Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit programový produkt
HLUK+, verze 7.16, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí
generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. Hluk+ od verze 7.
zohledňuje novelu Metodiky výpočtu hluku silniční dopravy 2004. Tato novela
umožňuje výpočet hluku ze silniční dopravy s uvažováním výhledových emisních
hlučností vozidlového parku a jeho obměny. Použitím novelizovaného postupu je
možné získávat přesnější údaje o hodnotách LAeq silniční dopravy, a to na období let
2005 - 2011. Při výpočtech LAeq generované ve venkovním prostředí průmyslovými
zdroji hluku se nejvíce používá postup uvedený v materiálu „Podklady pro navrhování
a posuzování průmyslových staveb, díl 3 - stavební akustika (Meller M., Stěnička J.,
VÚPS Praha, 1985). Z těchto principů vychází i postup výpočtu hluku průmyslových
zdrojů použitý v programu HLUK+. Ten lze ve stručnosti popsat takto:
1) V programu se uvažuje jenom se složkou hluku šířeného vzduchem
2) Počítají se hodnoty akustického tlaku A
3) Deskriptorem pro vyjádření úrovní akustického tlaku A ve venkovním prostředí je ekvivalentní hladina
akustického tlaku A. Tím je zabezpečena možnost souhrnného posuzování hluků dopravních a
průmyslových zdrojů.
4) Řeší se jenom úloha vyzařování průmyslového zdroje do venkovního prostředí
5) Všechny zdroje hluku nebo jejich části se nahrazují fiktivními nekoherentními zdroji hluku. Výpočet
hluku těchto fiktivních zdrojů je založen na Berankově vztahu, udávajícím pokles akustického tlaku se
čtvercem vzdálenosti

Použití uvedeného výpočtového programu pro posuzování hluku ve venkovním
prostředí je akceptováno dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM / 510 3272
- 13.2.9695 ze dne 21. února 1996.Předpokládaná nejistota vlastního
predikčního modelu podle autora metodiky RNDr. Liberka je Um = 1,4 až 1,6 dB.
Hygienické limity
Zjištěný stav akustické situace ve vnějším prostoru (ať už na základě měření, výpočtů,
či na základě obojího) se posuzuje podle Nařízení vlády č. 148/2004 Sb.
Výtah z Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., jak vyplývá jeho znění po změnách
dle Nařízení vlády č. 88/2004 Sb.
§ 11
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních
prostorech staveb

(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve venkovním
prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 25 g
ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na
pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách, 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).
(2) Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími při střelbě z lehkých
zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném
nárazu tuhých těles, se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T podle odstavce 1.
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(3) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C LCeq,T a
současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro
8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější hodinu
(LCeq,1h).
(4) 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
se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle
přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk
tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další korekce -5 dB.
(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C vysokoenergetického impulsního hluku se
stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní
hladina akustického tlaku C LCeq,T se vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje na
charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A
LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná
50 dB.
(7) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se
stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému
podle odstavce 4 přičte korekce přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro
dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k
tomuto nařízení.
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Důsledky pro řešení studie - etapa provozu
Z dikce Nařízení vlády vyplývají následující limity nejvýše přípustných hodnot hladiny
akustického tlaku A ve venkovním prostoru ve vzdálenosti 2 m před fasádou obytných
a ostatních chráněných objektů a v prostoru, který je využíván k rekreaci, sportu,
léčení, zájmové a jiné činnosti. K výpočtovým bodům tak lze uplatnit korekci pod
bodem 3) Přílohy č.6. (tedy 60 dB pro denní dobu, 50 dB pro noční dobu), přičemž pro
stacionární zdroje hluku je nezbytné plnit základní hygienický limit.
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Výsledky výpočtů
Varianta – Počáteční akustická situace – den, výpočtová oblast 1

HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\ZONA\AS\OBLAST1_PAS_D.ZAD Vytištěno: 15.10.2006 9:49
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 623.7; 888.5 | 63.6 |
| 63.6 |
|
|
| 1 |
6.0 | 623.7; 888.5 | 63.6 |
| 63.6 |
|
|
| 2 |
3.0 | 613.9; 879.0 | 67.6 |
| 67.6 |
|
|
| 2 |
6.0 | 613.9; 879.0 | 67.6 |
| 67.6 |
|
|
| 3 |
3.0 | 596.4; 873.5 | 69.4 |
| 69.4 |
| 69.9 |
| 3 |
6.0 | 596.4; 873.5 | 69.4 |
| 69.4 |
|
|
| 4 |
3.0 | 581.6; 931.5 | 55.8 |
| 55.8 |
|
|
| 5 |
3.0 | 865.4; 915.3 | 66.2 |
| 66.2 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1040.2; 956.9 | 66.0 |
| 66.0 |
|
|
| 6 |
6.0 | 1040.2; 956.9 | 66.0 |
| 66.0 |
|
|
| 7 |
3.0 | 1066.3; 994.0 | 70.2 |
| 70.2 |
| 70.2 |
| 7 |
6.0 | 1066.3; 994.0 | 70.2 |
| 70.2 |
|
|
| 8 |
3.0 | 1086.3; 1007.2 | 66.8 |
| 66.8 |
|
|
| 8 |
6.0 | 1086.3; 1007.2 | 66.8 |
| 66.8 |
|
|
| 9 |
3.0 | 1096.2; 976.9 | 70.5 |
| 70.5 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta – Počáteční akustická situace – noc, výpočtová oblast 1

HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\ZONA\AS\OBLAST1_PAS_N.ZAD Vytištěno: 15.10.2006 9:53
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 623.7; 888.5 | 56.7 |
| 56.7 |
|
|
| 1 |
6.0 | 623.7; 888.5 | 56.8 |
| 56.8 |
|
|
| 2 |
3.0 | 613.9; 879.0 | 60.8 |
| 60.8 |
|
|
| 2 |
6.0 | 613.9; 879.0 | 60.8 |
| 60.8 |
|
|
| 3 |
3.0 | 596.4; 873.5 | 62.6 |
| 62.6 |
| 63.2 |
| 3 |
6.0 | 596.4; 873.5 | 62.6 |
| 62.6 |
|
|
| 4 |
3.0 | 581.6; 931.5 | 48.7 |
| 48.7 |
|
|
| 5 |
3.0 | 865.4; 915.3 | 58.6 |
| 58.6 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1040.2; 956.9 | 58.3 |
| 58.3 |
|
|
| 6 |
6.0 | 1040.2; 956.9 | 58.3 |
| 58.3 |
|
|
| 7 |
3.0 | 1066.3; 994.0 | 62.5 |
| 62.5 |
| 62.7 |
| 7 |
6.0 | 1066.3; 994.0 | 62.5 |
| 62.5 |
|
|
| 8 |
3.0 | 1086.3; 1007.2 | 59.1 |
| 59.1 |
|
|
| 8 |
6.0 | 1086.3; 1007.2 | 59.1 |
| 59.1 |
|
|
| 9 |
3.0 | 1096.2; 976.9 | 62.8 |
| 62.8 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta – Počáteční akustická situace – den, výpočtová oblast 2

HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\ZONA\AS\OBLAST2_PAS_D.ZADVytištěno: 15.10.2006 10:10
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 1793.2; 970.1 | 67.5 |
| 67.5 |
|
|
| 1 |
6.0 | 1793.2; 970.1 | 67.5 |
| 67.5 |
|
|
| 2 |
3.0 | 1709.5; 972.7 | 67.8 |
| 67.8 |
|
|
| 2 |
6.0 | 1709.5; 972.7 | 67.8 |
| 67.8 |
|
|
| 3 |
3.0 | 1680.1; 974.0 | 67.3 |
| 67.3 |
|
|
| 3 |
6.0 | 1680.1; 974.0 | 67.3 |
| 67.3 |
|
|
| 4 |
3.0 | 1717.1; 936.8 | 69.0 |
| 69.0 |
| 69.8 |
| 4 |
6.0 | 1717.1; 936.8 | 69.0 |
| 69.0 |
|
|
| 5 |
3.0 | 1676.1; 938.2 | 69.4 |
| 69.4 |
|
|
| 5 |
6.0 | 1676.1; 938.2 | 69.4 |
| 69.4 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta – Počáteční akustická situace – noc, výpočtová oblast 2

HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\ZONA\AS\OBLAST2_PAS_N.ZADVytištěno: 15.10.2006 10:22
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 1793.2; 970.1 | 60.3 |
| 60.3 |
|
|
| 1 |
6.0 | 1793.2; 970.1 | 60.3 |
| 60.3 |
|
|
| 2 |
3.0 | 1709.5; 972.7 | 60.6 |
| 60.6 |
|
|
| 2 |
6.0 | 1709.5; 972.7 | 60.6 |
| 60.6 |
|
|
| 3 |
3.0 | 1680.1; 974.0 | 60.1 |
| 60.1 |
|
|
| 3 |
6.0 | 1680.1; 974.0 | 60.1 |
| 60.1 |
|
|
| 4 |
3.0 | 1717.1; 936.8 | 61.8 |
| 61.8 |
| 62.1 |
| 4 |
6.0 | 1717.1; 936.8 | 61.8 |
| 61.8 |
|
|
| 5 |
3.0 | 1676.1; 938.2 | 62.2 |
| 62.2 |
|
|
| 5 |
6.0 | 1676.1; 938.2 | 62.2 |
| 62.2 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 1 – den, výpočtová oblast 1

HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\ZONA\AS\OBLAST1_V1_D.ZADVytištěno: 15.10.2006 10:02
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 623.7; 888.5 | 63.6 |
| 63.6 |
|
|
| 1 |
6.0 | 623.7; 888.5 | 63.6 |
| 63.6 |
|
|
| 2 |
3.0 | 613.9; 879.0 | 67.5 |
| 67.5 |
|
|
| 2 |
6.0 | 613.9; 879.0 | 67.5 |
| 67.5 |
|
|
| 3 |
3.0 | 596.4; 873.5 | 69.3 |
| 69.3 |
|
|
| 3 |
6.0 | 596.4; 873.5 | 69.3 |
| 69.3 |
|
|
| 4 |
3.0 | 581.6; 931.5 | 52.6 |
| 52.6 |
|
|
| 5 |
3.0 | 865.4; 915.3 | 66.4 |
| 66.4 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1040.2; 956.9 | 66.1 |
| 66.1 |
|
|
| 6 |
6.0 | 1040.2; 956.9 | 66.1 |
| 66.1 |
|
|
| 7 |
3.0 | 1066.3; 994.0 | 70.3 |
| 70.3 |
|
|
| 7 |
6.0 | 1066.3; 994.0 | 70.3 |
| 70.3 |
|
|
| 8 |
3.0 | 1086.3; 1007.2 | 66.9 |
| 66.9 |
|
|
| 8 |
6.0 | 1086.3; 1007.2 | 66.9 |
| 66.9 |
|
|
| 9 |
3.0 | 1096.2; 976.9 | 70.6 |
| 70.6 |
|
|
| 10 |
6.0 | 686.0; 942.1 | 48.5 |
| 48.5 |
|
|
| 10 |
9.0 | 686.0; 942.1 | 49.1 |
| 49.1 |
|
|
| 11 |
6.0 | 693.7; 909.8 | 64.6 |
| 64.6 |
|
|
| 11 |
9.0 | 693.7; 909.8 | 64.6 |
| 64.6 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

101

JTEKT Pardubice Phase 2
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.,
ve znění zákona č.93/2004 Sb. a zákona č.163/2006 Sb.

102

JTEKT Pardubice Phase 2
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.,
ve znění zákona č.93/2004 Sb. a zákona č.163/2006 Sb.

Varianta 1 – noc, výpočtová oblast 1

HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\ZONA\AS\OBLAST1_V1_N.ZADVytištěno: 15.10.2006 10:07
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 623.7; 888.5 | 56.7 |
| 56.7 |
|
|
| 1 |
6.0 | 623.7; 888.5 | 56.7 |
| 56.7 |
|
|
| 2 |
3.0 | 613.9; 879.0 | 60.7 |
| 60.7 |
|
|
| 2 |
6.0 | 613.9; 879.0 | 60.7 |
| 60.7 |
|
|
| 3 |
3.0 | 596.4; 873.5 | 62.5 |
| 62.5 |
|
|
| 3 |
6.0 | 596.4; 873.5 | 62.5 |
| 62.5 |
|
|
| 4 |
3.0 | 581.6; 931.5 | 46.3 |
| 46.3 |
|
|
| 5 |
3.0 | 865.4; 915.3 | 58.6 |
| 58.6 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1040.2; 956.9 | 58.3 |
| 58.3 |
|
|
| 6 |
6.0 | 1040.2; 956.9 | 58.3 |
| 58.3 |
|
|
| 7 |
3.0 | 1066.3; 994.0 | 62.5 |
| 62.5 |
|
|
| 7 |
6.0 | 1066.3; 994.0 | 62.5 |
| 62.5 |
|
|
| 8 |
3.0 | 1086.3; 1007.2 | 59.1 |
| 59.1 |
|
|
| 8 |
6.0 | 1086.3; 1007.2 | 59.1 |
| 59.1 |
|
|
| 9 |
3.0 | 1096.2; 976.9 | 62.7 |
| 62.7 |
|
|
| 10 |
6.0 | 686.0; 942.1 | 45.0 |
| 45.0 |
|
|
| 10 |
9.0 | 686.0; 942.1 | 45.2 |
| 45.2 |
|
|
| 11 |
6.0 | 693.7; 909.8 | 57.7 |
| 57.7 |
|
|
| 11 |
9.0 | 693.7; 909.8 | 57.7 |
| 57.7 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 1 – den, výpočtová oblast 2

HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\ZONA\AS\OBLAST2_V1_D.ZADVytištěno: 15.10.2006 10:20
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 1793.2; 970.1 | 67.5 |
| 67.5 |
|
|
| 1 |
6.0 | 1793.2; 970.1 | 67.5 |
| 67.5 |
|
|
| 2 |
3.0 | 1709.5; 972.7 | 67.8 |
| 67.8 |
|
|
| 2 |
6.0 | 1709.5; 972.7 | 67.8 |
| 67.8 |
|
|
| 3 |
3.0 | 1680.1; 974.0 | 67.3 |
| 67.3 |
|
|
| 3 |
6.0 | 1680.1; 974.0 | 67.3 |
| 67.3 |
|
|
| 4 |
3.0 | 1717.1; 936.8 | 69.0 |
| 69.0 |
|
|
| 4 |
6.0 | 1717.1; 936.8 | 69.0 |
| 69.0 |
|
|
| 5 |
3.0 | 1676.1; 938.2 | 69.4 |
| 69.4 |
|
|
| 5 |
6.0 | 1676.1; 938.2 | 69.4 |
| 69.4 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 1 – noc, výpočtová oblast 2

HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\ZONA\AS\OBLAST2_V1_N.ZADVytištěno: 15.10.2006 10:23
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 1793.2; 970.1 | 60.5 |
| 60.5 |
|
|
| 1 |
6.0 | 1793.2; 970.1 | 60.5 |
| 60.5 |
|
|
| 2 |
3.0 | 1709.5; 972.7 | 60.8 |
| 60.8 |
|
|
| 2 |
6.0 | 1709.5; 972.7 | 60.8 |
| 60.8 |
|
|
| 3 |
3.0 | 1680.1; 974.0 | 60.3 |
| 60.3 |
|
|
| 3 |
6.0 | 1680.1; 974.0 | 60.3 |
| 60.3 |
|
|
| 4 |
3.0 | 1717.1; 936.8 | 62.0 |
| 62.0 |
|
|
| 4 |
6.0 | 1717.1; 936.8 | 62.0 |
| 62.0 |
|
|
| 5 |
3.0 | 1676.1; 938.2 | 62.4 |
| 62.4 |
|
|
| 5 |
6.0 | 1676.1; 938.2 | 62.4 |
| 62.4 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 2 – den, výpočtová oblast 1

HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\ZONA\AS\OBLAST1_V2_D.ZADVytištěno: 15.10.2006 10:08
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 623.7; 888.5 | 63.6 |
| 63.6 |
|
|
| 1 |
6.0 | 623.7; 888.5 | 63.6 |
| 63.6 |
|
|
| 2 |
3.0 | 613.9; 879.0 | 67.5 |
| 67.5 |
|
|
| 2 |
6.0 | 613.9; 879.0 | 67.5 |
| 67.5 |
|
|
| 3 |
3.0 | 596.4; 873.5 | 69.3 |
| 69.3 |
|
|
| 3 |
6.0 | 596.4; 873.5 | 69.3 |
| 69.3 |
|
|
| 4 |
3.0 | 581.6; 931.5 | 52.6 |
| 52.6 |
|
|
| 5 |
3.0 | 865.4; 915.3 | 66.4 |
| 66.4 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1040.2; 956.9 | 66.1 |
| 66.1 |
|
|
| 6 |
6.0 | 1040.2; 956.9 | 66.1 |
| 66.1 |
|
|
| 7 |
3.0 | 1066.3; 994.0 | 70.3 |
| 70.3 |
|
|
| 7 |
6.0 | 1066.3; 994.0 | 70.3 |
| 70.3 |
|
|
| 8 |
3.0 | 1086.3; 1007.2 | 66.9 |
| 66.9 |
|
|
| 8 |
6.0 | 1086.3; 1007.2 | 66.9 |
| 66.9 |
|
|
| 9 |
3.0 | 1096.2; 976.9 | 70.6 |
| 70.6 |
|
|
| 10 |
6.0 | 686.0; 942.1 | 48.5 |
| 48.5 |
|
|
| 10 |
9.0 | 686.0; 942.1 | 49.1 |
| 49.1 |
|
|
| 11 |
6.0 | 693.7; 909.8 | 64.6 |
| 64.6 |
|
|
| 11 |
9.0 | 693.7; 909.8 | 64.6 |
| 64.6 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 2 – noc, výpočtová oblast 1

HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\ZONA\AS\OBLAST1_V2_N.ZADVytištěno: 15.10.2006 10:12
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 623.7; 888.5 | 56.7 |
| 56.7 |
|
|
| 1 |
6.0 | 623.7; 888.5 | 56.7 |
| 56.7 |
|
|
| 2 |
3.0 | 613.9; 879.0 | 60.7 |
| 60.7 |
|
|
| 2 |
6.0 | 613.9; 879.0 | 60.7 |
| 60.7 |
|
|
| 3 |
3.0 | 596.4; 873.5 | 62.5 |
| 62.5 |
|
|
| 3 |
6.0 | 596.4; 873.5 | 62.5 |
| 62.5 |
|
|
| 4 |
3.0 | 581.6; 931.5 | 46.3 |
| 46.3 |
|
|
| 5 |
3.0 | 865.4; 915.3 | 58.6 |
| 58.6 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1040.2; 956.9 | 58.3 |
| 58.3 |
|
|
| 6 |
6.0 | 1040.2; 956.9 | 58.3 |
| 58.3 |
|
|
| 7 |
3.0 | 1066.3; 994.0 | 62.5 |
| 62.5 |
|
|
| 7 |
6.0 | 1066.3; 994.0 | 62.5 |
| 62.5 |
|
|
| 8 |
3.0 | 1086.3; 1007.2 | 59.1 |
| 59.1 |
|
|
| 8 |
6.0 | 1086.3; 1007.2 | 59.1 |
| 59.1 |
|
|
| 9 |
3.0 | 1096.2; 976.9 | 62.7 |
| 62.7 |
|
|
| 10 |
6.0 | 686.0; 942.1 | 45.0 |
| 45.0 |
|
|
| 10 |
9.0 | 686.0; 942.1 | 45.2 |
| 45.2 |
|
|
| 11 |
6.0 | 693.7; 909.8 | 57.7 |
| 57.7 |
|
|
| 11 |
9.0 | 693.7; 909.8 | 57.7 |
| 57.7 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Problematika stacionárních zdrojů hluku

Rozšíření výrobního závodu s sebou přináší provoz 3 nových stacionárních zdrojů
hluku, které byly podrobněji popsány v úvodní části předkládaného oznámení. Jedná
se o následující jednotky:
Rozšíření výrobního objektu bude z hlediska stacionárních zdrojů hluku generovat
následující nové stacionární zdroje hluku:
v 2 x vzduchotechnická jednotka A 01
v 1 x vzduchotechnická jednotka A 02
Problematika stacionárních zdrojů hluku souvisí s vyhodnocením celkové hlukové
zátěže pro nejbližší objekty obytné zástavby. Tato problematika byla řešena
samostatně se zohledněním dostupných informací o jednotlivých záměrech
realizovaných nebo uvažovaných v průmyslové zóně.
Situace uvažovaných nových zdrojů hluku je patrná z následujícího obrázku:
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A 01

A 01
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A 02

A 01
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Posouzení akustické situace ve vztahu k průmyslovým zdrojům hluku bylo řešena pro
dva výpočtové body, které jsou totožné pro dosud všechny provedené výpočty ve
vztahu ke stacionárním zdrojům hluku. Situace výpočtových bodů je patrná
z následujícího obrázku:
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Výsledky výpočtů:

HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\ZONA\AS\STAC.ZAD Vytištěno: 16.10.2006 15:36
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 363.4;
94.0 |
| 12.9 | 12.9 |
|
|
| 2 |
3.0 | 549.8;
75.4 |
|
8.6 |
8.6 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Z předcházejících akustických studií v rámci posuzování vlivů na životní prostředí jsou
k výše uvedeným záměrům k dispozici následující výstupy akustických studií
z hlediska vypočtených hladin akustického tlaku u zvolených výpočtových bodů:
příspěvek
[dB(A)]

zdroje Panasonic, RONAL, JTEKT I.etapa (dříve TOYODA)
1
2
33,7
36,9

Pramen: Výrobní závod firmy TOYODA, Hluková studie, EMPLA s.r.o., 2002
příspěvek
[dB(A)]

zdroje KAYABA (dnes KYB)
1
24,6

2
29,8

Pramen: KAYABA – Výrobní závod v České republice, oznámení EIA, 2005, Lenz. S., Tebodin
Czech Rebublic s.r.o.
příspěvek
[dB(A)]

zdroje TECHNOPARK + CELNICE
1
2
5,7
1,2

Pramen: Technologický park Pardubice, oznámení EIA, Vohralíková J., 2005

Při vyhodnocení nově uvažovaných 3 stacionárních zdrojů hluku (vzduchotechnické
jednotky), které byly z hlediska akustických charakteristik uvedeny v údajích o
výstupech lze specifikovat u zvolených výpočtových bodů následující příspěvky
k akustické zátěži v zájmovém území :
příspěvek
[dB(A)]

zdroje JTEKT II.etapa
1
12,9

2
8,6

Výslednou akustickou situaci po realizaci předkládané druhé etapy výstavby závodu
JTEKT lze při energetickém součtu všech známých hladin akustického tlaku u
řešených výpočtových bodů z uvedených záměrů specifikovat v následující konečné
tabulce:
Výsledná
očekávaná
situace[dB(A)]

Celkem
1
34,2

2
37,7

V rámci posouzení nejbližších objektů obytné zástavby ve vztahu k celé průmyslové
zóně byla provedena analýza vzdáleností nejbližších objektů obytné zástavby od
středu využívané průmyslové zóny. Situace je patrná z následujícího obrázku:
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Pokud provedeme analýzu situování jednotlivých závodů v průmyslové zóně
z hlediska středu této využívané průmyslové zóny ve vztahu k nejbližším objektům
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obytné zástavby, potom je zřejmé, že soustředění všech průmyslových zdrojů hluku
zóny je nejblíže místu obytné zástavby označené písmenem A. Ostatní objekty obytné
zástavby označené písmeny B a C jsou ve větší vzdálenosti. Protože již u bodu
označeném písmenem A je dokladováno plnění hygienického limitu ve vztahu
k provozu stacionárních zdrojů hluku, lze predikovat, že tento závěr platí i pro
vzdálenější body obytné zástavby.
Závěr
Předmětem předkládané akustické studie je vyhodnocení změn akustické situace
v území vyvolané záměrem „JTEKT Pardubice Phase 2“.
Nejprve bylo provedeno posouzení očekávané akustické z hlediska provozu
stacionárních zdrojů hluku. Byl proveden energetický součet zjištěných příspěvků
jednotlivých stávajících a plánovaných aktivit v zájmovém území dle zpracovaných
akustických studií pro tyto aktivity. Dále byly vyhodnoceny samotné příspěvky zdrojů
hluku v rámci předkládaného záměru. Jak vyplývá ze závěrečné tabulky týkající se
problematiky stacionárních zdrojů hluku, u nejbližších objektů nedojde k překročení
hladiny akustického tlaku 40 dB, tudíž nedojde k překročení hygienického limitu pro
noční dobu. Je třeba upozornit, že provedené vyhodnocení je na straně bezpečnosti
výpočtu, protože pro každý záměr byl v území uvažován rovinný terén a je patrné, že
z hlediska reálného šíření hluku budou příspěvky zejména závodů RONAL a KYB
(KAYABA) částečně stíněny výrobními objekty firem JTEKT a Panasonic.
Lze tudíž vyslovit závěr, že provoz stacionárních zdrojů hluku zdrojů průmyslové zóny
by neměl znamenat překračování hygienického limitu pro noční dobu.
Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru z byl řešen
v následujících variantách:
VARIANTA – Počáteční akustická situace
VARIANTA 1 – Stav v roce 2008 bez realizace záměru
VARIANTA 2 – Stav v roce 2008 s realizací záměru

Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit programový produkt
HLUK+, verze 7.16, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí
generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území.
Výpočet byl proveden ve 2 výpočtových oblastech, které jsou dokladovány v příslušné
části předkládané akustické studie.
Výsledky výpočtů jsou sumarizovány v následujících tabulkách.
Tab.: Porovnání výsledků ve výpočtové oblasti č.1 – den
Výpočtový
bod
1
2
3
4
5
6
7

Výška
3,0
6,0
3,0
6,0
3,0
6,0
3,0
3,0
3,0
6,0
3,0
6,0

Doprava LAeq (dB)
V1
63.6
63.6
67.5
67.5
69.3
69.3
52.6
66.4
66.1
66.1
70.3
70.3

PAS
63.6
63.6
67.6
67.6
69.4
69.4
55.8
66.2
66.0
66.0
70.2
70.2
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V2
63.6
63.6
67.5
67.5
69.3
69.3
52.6
66.4
66.1
66.1
70.3
70.3
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Výpočtový
bod
8
9
10
11

Výška
3,0
6,0
3,0
6,0
9,0
6,0
9,0

Doprava LAeq (dB)
V1
66.9
66.9
70.6
48.5
49.1
64.6
64.6

PAS
66.8
66.8
70.5

V2
66.9
66.9
70.6
48.5
49.1
64.6
64.6

Tab.: Porovnání výsledků ve výpočtové oblasti č.1 – noc
Výpočtový
bod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Výška
3,0
6,0
3,0
6,0
3,0
6,0
3,0
3,0
3,0
6,0
3,0
6,0
3,0
6,0
3,0
6,0
9,0
6,0
9,0

Doprava LAeq (dB)
V1
56.7
56.7
60.7
60.7
62.5
62.5
46.3
58.6
58.3
58.3
62.5
62.5
59.1
59.1
62.7
45.0
45.2
57.7
57.7

PAS
56.7
56.8
60.8
60.8
62.6
62.6
48.7
58.6
58.3
58.3
62.5
62.5
59.1
59.1
62.8

V2
56.7
56.7
60.7
60.7
62.5
62.5
46.3
58.6
58.3
58.3
62.5
62.5
59.1
59.1
62.7
45.0
45.2
57.7
57.7

Tab.: Porovnání výsledků ve výpočtové oblasti č.2 – den
Výpočtový
bod
1
2
3
4
5

Doprava LAeq (dB)
Výška
3,0
6,0
3,0
6,0
3,0
6,0
3,0
6,0
3,0
6,0

PAS
67.5
67.5
67.8
67.8
67.3
67.3
69.0
69.0
69.4
69.4

V1
67.5
67.5
67.8
67.8
67.3
67.3
69.0
69.0
69.4
69.4

Tab.: Porovnání výsledků ve výpočtové oblasti č.2 – noc
Výpočtový
bod
1
2
3
4
5

Doprava LAeq (dB)
Výška
3,0
6,0
3,0
6,0
3,0
6,0
3,0
6,0
3,0
6,0

PAS
60.3
60.3
60.6
60.6
60.1
60.1
61.8
61.8
62.2
62.2

V1
60.5
60.5
60.8
60.8
60.3
60.3
62.0
62.0
62.4
62.4

Z výsledků výpočtů akustické situace v zájmovém území vyplývají následující
skutečnosti:
Ø záměr ve vztahu k novým stacionárním zdrojům hluku nebude z hlediska nově
navrhovaných zdrojů hluku (vzduchotechnické jednotky) znamenat významnější
ovlivnění hygienických limitů
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Ø při zohlednění známých příspěvků ostatních stacionárních zdrojů hluku by ani při
souběhu s nově uvažovanými stacionárními zdroji hluku v rámci předkládané etapy
nemělo dojít k překračování základního hygienického limitu
Ø v obou zvolených řešených výpočtových oblastech jsou z hlediska dopravy
překročeny hygienické limity jak pro denní tak, pro noční dobu
Ø realizace předkládaného záměru nijak nemění akustickou situaci u výpočtových
bodů situovaných ve směru na Pardubice ve výpočtové oblasti č.1 a 2, protože
záměr z důvodů již uvedených negeneruje novou automobilovou dopravu po
komunikaci II/322 ve směru na Pardubice
Ø u výpočtových bodů situovaných podél komunikace II/322 ve směru na Přelouč ve
výpočtové oblasti č.1 se navýšení dopravy představované průměrným pohybem 1
TNA za den na akustické situaci v zájmovém území nemůže projevit
Ø zpracovatelský tým oznámení si je vědom skutečnosti, že průmyslová zóna není
vhodně dopravně napojena, a proto není ze strany orgánu ochrany veřejného
zdraví akceptováno žádné další navyšování hlukové zátěže ze silniční dopravy u
chráněných venkovních prostorů. Je skutečností, že pro nové stavby je stanoven
hygienický limit hluku ze silniční dopravy pro denní dobu dle příslušného nařízení
vlády 60 dB a v případě umístění záměru do lokality se starou hlukovou zátěží
nesmí docházet ke zvyšování hodnot hluku v době denní nad 60 dB ze silniční
dopravy
Ø zpracovatelskému týmu oznámení je dále známa skutečnost, že orgán ochrany
veřejného zdraví v rámci probíhajících procesů EIA upozorňuje a zdůrazňuje, že
bez realizace jihovýchodního obchvatu Pardubic nebude s dalším umístěním
záměrů do průmyslové zóny souhlasit
Ø s ohledem na předložený model dopravy a výsledky výpočtů však v uvedeném
předkládaném a posuzovaném záměru zpracovatelský tým oznámení konstatuje,
že stávající nevyhovující akustická situace v zájmovém území nebude změněna
protože ve směru do Pardubic negeneruje žádnou novou dopravu, a tudíž by
záměr mohl i přes výrazně nepříznivou stávající akustickou situaci v zájmovém
území být akceptován
Lze předpokládat, že případný souhlas orgánu ochrany veřejného zdraví a dotčené
obce bude podmiňován dokladováním skutečnosti uváděné v předkládaném oznámení
a týkající se stávající a očekávané dopravní obslužnosti závodu. Vzhledem ke
skutečnosti, že parkovací plochy pro zaměstnance jsou uvnitř areálu závodu, lze
celkem spolehlivě provádět inventarizaci všech příjezdů realizovaných do areálu
závodu. V této souvislosti je formulováno následující doporučení:
•

oznamovatel záměru bude od případného vydání souhlasného stanoviska v procesu EIA
předávat dotčené obci a orgánu ochrany veřejného zdraví na jejich vyžádání údaje o počtech
příjezdů všech automobilů do závodu; tak bude zajištěna kontrola počtu příjezdů automobilů
před realizací 2. etapy závodu a po jejím uvedení do provozu a plnění závazku oznamovatele,
že realizací 2. etapy nedojde k navýšení dopravní obslužnosti s výjimkou bilancovaných
nových nároků na TNA

•

v rámci další projektové přípravy doložit garantované hladiny akustického tlaku pro nově
navrhované zdroje hluku; před uvedením záměru do zkušebního provozu doložit reálně
naměřené hladiny akustického tlaku u stávajících stacionárních zdrojů hluku, v průběhu
zkušebního provozu potom i nově navrhovaných zdrojů hluku v rámci 2. etapy záměru
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Hodnocení vlivů na obyvatelstvo
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o záměr probíhající v rámci zjišťovací řízení,
může být základní posouzení zdravotních rizik souvisejících s posuzovaným záměrem
zpracováno samotnými řešitelským týmem předkládaného oznámení.
Hodnocení zdravotních rizik
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o záměr probíhající v rámci zjišťovací řízení,
může být základní posouzení zdravotních rizik souvisejících s posuzovaným záměrem
zpracováno samotnými řešitelským týmem předkládaného oznámení.
Hodnocení zdravotních rizik – vliv imisní a hlukové zátěže

V souvislosti s výstavbou a provozem uvažovaného záměru můžeme za potenciální
zdroj zdravotních rizik pro obyvatele v okolí považovat hluk a znečišťující látky
emitované do ovzduší.
Z hlediska potenciálního zdravotních rizika jsou proto vyhodnoceny výsledky hlukové a
rozptylové studie, které uvádějí předpokládanou hlukovou zátěž ze stacionárních
zdrojů prodejny i ze související dopravy a imisní příspěvek oxidu dusičitého, prašného
aerosolu frakce PM10 a benzenu, jakožto hlavních škodlivin z dopravy a spalování
zemního plynu. Je přitom použita metoda hodnocení zdravotních rizik (Health Risk
Assessment), využívající postupy zpracované Americkou agenturou pro ochranu
životního prostředí (US EPA) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO), ze kterých
vychází i Metodický pokyn odboru ekologických rizik a monitoringu MŽP ČR
k hodnocení rizik č.j. 1138/OER/94, Vyhláška MZ č.184/1999 Sb., kterou se stanoví
postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka a
metodické materiály hygienické služby k hodnocení zdravotních rizik v ČR.
Metoda hodnocení zdravotních rizik je využívaná především při přípravě podkladů ke
stanovení přípustných limitů škodlivých látek v prostředí. Je též jediným způsobem, jak
z hlediska ochrany zdraví hodnotit expozici lidí látkám, pro které nejsou stanoveny
závazné limity jejich výskytu v prostředí. Standardní postup hodnocení zdravotního
rizika zahrnuje čtyři základní etapy:
1. Identifikace nebezpečnosti - výběr látek k hodnocení a zpracování souhrnu informací o
jejich nebezpečných vlastnostech pro lidské zdraví a podmínkách, za kterých se mohou
uplatnit.
2. Charakterizace nebezpečnosti - stanovení referenčních hodnot, vycházejících ze známého
vztahu dávky a účinku, které dále umožní provést kvantitativní odhad míry rizika.
3. Hodnocení expozice - zjištění konkrétní míry expozice hodnoceným látkám u dané
populace včetně identifikace zvláště citlivých a ohrožených skupin populace.
4. Charakterizace rizika – kvalitativní nebo kvantitativní vyjádření podstaty a míry zdravotního
rizika v konkrétním případě exponované populace jako pravděpodobnosti možného
zdravotního poškození.

Neopomenutelnou součástí hodnocení rizika je analýza nejistot, kterými je každé
hodnocení rizika zatíženo a které je třeba vzít do úvahy při posouzení a řízení rizika.
Zdravotní riziko imisí škodlivých látek v ovzduší – Identifikace a charakterizace
nebezpečnosti
Výběr látek – hlavními škodlivinami z dopravy a z energetických a technologických
zdrojů znečišťování ovzduší jsou oxid dusičitý, oxid uhelnatý a frakce PM10.
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OXID DUSIČITÝ(NO2)

Oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější škodliviny emitované do ovzduší při
spalovacích procesech. Ve většině případů je emitován převážně oxid dusnatý, který
je ve vnějším ovzduší rychle oxidován na oxid dusičitý, který je zdravotně podstatně
významnější.
Oxid dusičitý je dráždivý plyn červenohnědé barvy, silně oxidující, štiplavě dusivě
páchnoucí. Prahovou koncentraci pachu uvádějí různí autoři mezi 100 až 410 µg/m3,
při zvýšení koncentrace se na čichový vjem projevuje adaptace.
Konverzní faktor : 1 ppm NO2 = 1880 µg/m3.
Přírodní pozadí NO2 představují roční průměrné koncentrace v rozmezí 0,4 – 9,4
µg/m3, v městských oblastech dosahují hodnot desítek µg/m3. V ovzduší 22 měst
monitorovaných hygienickou službou se roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého
v letech 2001 - 2002 pohybovaly v rozmezí od 19 do 43 µg/m3.
Oxid dusičitý patří mezi významné škodliviny i ve vnitřním ovzduší budov, kde mohou
být dosahovány koncentrace významně vyšší, nežli ve vnějším prostředí. Jako zdroj
emisí se zde uplatňuje hlavně tabákový kouř a provoz plynových spotřebičů.
Oxid dusičitý vykazuje při inhalační expozici významné akutní i chronické zdravotní
účinky. Vyvolává dráždění dýchacího traktu, ovlivňuje plicní funkce, snižuje odolnost
respiračního traktu k infekčním onemocněním a zvyšuje riziko vyvolání astmatických
obtíží.
V současné době nejsou známé žádné zprávy o tom, že by NO2 měl karcinogenní
nebo teratogenní účinky. Testy na genotoxicitu vykazují u oxidu dusičitého rozporné
výsledky a neumožňují jednoznačný závěr.
Při pokusech u dobrovolníků se akutní účinky na lidské zdraví v podobě zhoršení
plicních funkcí a zvýšení dráždivosti dýchacích cest u zdravých osob projevují až při
vysoké koncentraci NO2 nad 1880 µg/m3 (1 ppm).
Krátkodobá expozice nižším koncentracím však vyvolává zdravotní účinky u citlivých
skupin populace, jako jsou bronchitici a zejména astmatici.
Za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány
zdravotně nepříznivé účinky) považuje WHO koncentraci kolem 400 µg/m3, která u
astmatiků při krátkodobé expozici způsobuje mírné zhoršení plicních funkcí a zvyšuje
dráždivost dýchacích cest. Do klinických studií a experimentů ovšem nejsou
zařazování osob s těžší formou plicních onemocnění. Při odvození krátkodobé imisní
koncentrace z hodnoty LOAEL byl proto použit 50% bezpečnostní faktor. Směrnicová
1hodinová maximální imisní koncentrace NO2 pak činí 200 µg/m3 [6].
Úskalím epidemiologických studií při expozici z venkovního ovzduší je obtížné odlišení
účinků NO2 od dalších souběžně působících látek. Nejspolehlivější kvantitativních
vztahy mezi expozicí a účinkem byly proto odvozeny ze studií vycházejících
z expozice ve vnitřním prostředí.
Nejcitlivější věkovou skupinou populace se zde jeví starší děti ve věku 5 – 12 let, u
kterých byl meta-analýzou studií účinků NO2 ve vnitřním ovzduší budov zjištěn 20 %
nárůst rizika respiračních obtíží a onemocnění dolních cest dýchacích při každém
zvýšení koncentrace o 28 µg/m3 (dvoutýdenní průměr) při expozici v rozsahu
dvoutýdenních průměrů 15 - 122 µg/m3 nebo možná vyšší. Toto zjištění je významné,
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neboť opakované respirační infekce u dětí představují zvýšené riziko poškození plic
v pozdějších letech.
Studie u menších dětí nebo u dospělé populace statisticky významný vliv na respirační
nemocnost v souvislosti s expozicí NO2 ve vnitřním prostředí neprokázaly.
V řadě studií byl zjištěn vyšší výskyt respiračních příznaků u dětí různého věku
v závislosti na bydlišti v těsné blízkosti rušných komunikací s intenzivní dopravou.
V některých velkých městech se prokázala souvislost mezi úrovní 24 hodinové
koncentrace NO2 a počtem návštěv u lékaře nebo hospitalizací u astmatiků.
I když z žádné z těchto studií nelze spolehlivě hodnotit dlouhodobou expoziční úroveň
ve vztahu k účinkům, souhrnně jasně ukazují na respirační účinky u dětí při
dlouhodobé expozici NO2 v rozsahu průměrné roční koncentrace 50 – 75 µg/m3 nebo
vyšší.
Jako doporučenou limitní průměrnou roční koncentraci NO2 stanovila Světová
zdravotnická organizace hodnotu 40 µg/m3, která byla odvozena z výše zmíněné
meta-analýzy studií účinků vnitřního ovzduší u starších dětí, konkrétně na základě
nejnižší výchozí koncentrace 15 µg/m3 NO2 a navýšení o 28 µg/m3, při kterém již bylo
zjištěno zvýšení respirační nemocnosti o 20 %. Zdůrazňuje přitom však fakt, že
nebylo možné stanovit úroveň koncentrace, která by při dlouhodobé expozici
prokazatelně zdravotně nepříznivý účinek neměla [6].
V ČR platí od roku 2002 jako imisní limit pro oxid dusičitý 1hodinová průměrná
koncentrace 200 µg/m3 s mezí tolerance 80 µg/m3 a průměrná roční koncentrace 40
µg/m3 s mezí tolerance 16 µg/m3. Meze tolerance se od roku 2003 plynuje snižují tak,
aby v roce 2010 dosáhly nulové hodnoty. Pro sumu oxidů dusíku NOx platí od roku
2002 imisní limit 30 µg/m3 jako průměrná roční koncentrace pro ochranu ekosystémů.
Pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb stanoví Vyhláška MZ
č.6/2002 jako hygienický limit pro oxid dusičitý průměrnou jednohodinovou koncentraci
100 µg/m3.
OXID UHELNATÝ – CO

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez zápachu a chuti, o něco málo lehčí než vzduch.
Hlavním zdrojem emisí CO je nedokonalé spalování, např. v automobilech, průmyslu,
teplárnách a spalovnách.
Koncentrace imisního pozadí CO se obecně pohybují v rozmezí 0,06-0,14 mg/m3.
V ovzduší v městských oblastech závisí koncentrace CO na intenzitě dopravy a na
meteorologických podmínkách, mění se značně v závislosti na čase a vzdálenosti od
emisních zdrojů. Průměrná osmihodinová koncentrace ve velkých evropských
městech bývá obvykle pod 20 mg/m3 a hodinová maxima pod 60 mg/m3. Nejvyšší
koncentrace jsou obvykle měřeny poblíž hlavních komunikací.
Vyšší koncentrace mohou být též uvnitř vozidel, v podzemních garážích, tunelech a
dalších prostorách se spalovacími zařízeními bez dostatečné ventilace. Průměrné
několikahodinové koncentrace zde mohou dosáhnout až 115 mg/m3.
V rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu
prostředí v ČR je znečištění ovzduší CO dlouhodobě sledováno ve 21 oblastech (15
měst a 6 pražských obvodů). V roce 2003 překročila průměrná roční koncentrace CO
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hodnotu 1000
µg/m3 pouze ve 4 městských obvodech v Praze. V ostatních
sledovaných sídlech se pohybovala v rozmezí 216-671 µg/m3.
Oxid uhelnatý jako relativně nereaktivní plyn dosahuje i v interiérech bez vlastních
zdrojů koncentrací přibližně stejných jako ve venkovním ovzduší. Mohou zde ale být i
koncentrace mnohem vyšší, pokud jsou v interiéru zdroje jako kouření cigaret, plynové
vaření nebo vytápění bez odtahu. V domech s plynovým vybavením byly naměřeny
nárazové koncentrace až 115 µg/m3. U kuřáků přispívá největším dílem k expozici
oxidu uhelnatému kouření. V prostorách s kuřáky se průměrná 8-hodinová
koncentrace CO z cigaretového kouře pohybuje v rozmezí 23-46 mg/m3.
Oxid uhelnatý neproniká pokožkou, takže jedinou významnou expoziční cestou je
inhalace. Rychle difunduje přes alveolární, kapilární a placentární membrány. Přibližně
80-90 % absorbovaného CO se váže na hemoglobin červených krvinek a vzniká
karboxyhemoglobin (COHb). Afinita hemoglobinu k oxidu uhelnatému je 200-250 x
vyšší, než ke kyslíku.
Během expozice stabilní koncentraci CO procento COHb nejprve rychle narůstá, po
3 hodinách se začíná vyrovnávat a po 6-8 hodinách expozice dosahuje rovnovážného
stavu. Vylučování CO z organismu probíhá podle stejných zákonitostí jako příjem,
poločas je v rozsahu 2-8 hodin.
Proto se často imisní koncentrace a limity pro CO vyjadřují jako osmihodinové
klouzavé průměry, neboť tak nejlépe vystihují odpověď lidského organismu a
současně při nízké zátěži v běžném prostředí po dosažení rovnovážného stavu mohou
sloužit i jako 24hodinové koncentrace. Je však třeba upozornit, že tento časový údaj
neplatí pro plod u exponovaných matek, neboť u plodu je poločas eliminace CO
mnohem delší.
Vazba CO s železem hemoglobinu redukuje přenosovou kapacitu krve pro kyslík a
brání uvolňování kyslíku. To je hlavní příčinou tkáňové hypoxie (nedostatku kyslíku) při
expozici nízkým koncentracím CO.
Při vyšších koncentracích se zbytek absorbovaného CO váže na další bílkoviny
obsahující železo, jako je myoglobin, cytochromoxidáza a cytochrom P-450. Afinita
myoglobinu k CO je 30-50x vyšší, než ke kyslíku. Tím dále klesá mezibuněčný
transport kyslíku.
Hypoxie, způsobená oxidem uhelnatým, se nejprve projevuje poruchami funkce
citlivých orgánů a tkání s nejvyšší spotřebou kyslíku, jako je mozek, srdce, kosterní
svalstvo, vyvíjející se plod.
U zdravých mladých lidí bylo jasně prokázáno snížení pracovní kapacity při
maximální fyzické zátěži již při koncentracích karboxyhemoglobimu (COHb) nad 5 %.
V některých studiích bylo pozorováno malé, ale statisticky významné zkrácení doby
fyzické zátěže do stavu vyčerpání již při koncentracích COHb 3,3 - 4,3 %, ačkoliv
maximální aerobní kapacita přitom nebyla zmenšena.
Hlavní obavy však vyvolává vliv hypoxie na kardiovaskulární systém u citlivých skupin
populace, což jsou zejména pacienti s chronickou anginou pectoris. Objektivní důkazy
o zhoršování příznaků anginy pectoris byly získány již od koncentrace COHb 2,9 %.
Epidemiologické studie naznačují, že expozice CO z kouření a ze znečištěného
ovzduší může přispívat ke kardiovaskulární úmrtnosti a časnému průběhu infarktu
myokardu.
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Vliv na neurologické funkce v podobě zhoršené koordinace, snížené pozornosti a
poznávacích schopností byly prokázány u zdravých mladých lidí při koncentraci COHb
nad 5 %.
Endogenní produkce COHb se zvyšuje asi o 20 % během těhotenství. V rovnovážném
stavu je navíc hladina fetálního COHb u plodu asi o 10-15 % vyšší, než u matky. To je
pravděpodobně významné pro dobře známý a pravděpodobně kauzální vztah mezi
kouřením matek během těhotenství a nižší porodní vahou a zpožděným poporodním
vývojem jejich dětí.
Při koncentracích COHb vyšších než 5-10 % může již docházet k selhání mnoha
funkcí a k subjektivním příznakům, jako je bolest hlavy a závratě.
Endogenní produkce CO v lidském těle je důvodem koncentrace COHb v úrovni 0,40,7 % u zdravých lidí. Během těhotenství byla zjištěna u matek zvýšená koncentrace
v rozsahu 0,7-2,5 % COHb.
Hladina COHb u nekuřáků v důsledku endogenní produkce a expozice z prostředí se
pohybuje v úrovni 0,5-1,5 %. V určitých profesí se zvýšenou expozicí jako jsou řidiči,
dopravní policisté, pracovníci v garážích a tunelech, požárníci aj. může být
dlouhodobá hladina COHb až 5 %, těžcí kuřáci mohou dosáhnout až 10 %.
K ochraně nekuřáků a populace středního až staršího věku s manifestním nebo
latentním postižení srdečních tepen před ataky akutní srdeční ischemie a k ochraně
plodů nekouřících matek před následky hypoxie by dle WHO neměla být překročena
hladina COHb 2,5 %.
Dle Coburn-Foster-Kanovy exponenciální rovnice, která zahrnuje všechny známé
fyziologické proměnné veličiny v příjmu CO, bylo odvozeno, že tato hladina COHb
není překročena ani při lehké a střední tělesné zátěži při dodržení doporučených limitů
max. koncentrace CO 100 mg/m3 po dobu 15 minut, 60 mg/m3 po dobu 30 minut, 30
mg/m3 pro 1 hodinu a 10 mg/m3 jako osmihodinový průměr.
Hodnotu maximálního denního osmihodinového průměru koncentrace CO v vnějším
ovzduší 10 mg/m3 uvádí i imisní vyhláškou k zákonu o ochraně ovzduší v ČR.
Limitní jednohodinová koncentrace oxidu uhelnatého ve vnitřním ovzduší pobytových
místností je stanovena Vyhláškou MZ č. 6/2002 Sb., v hodnotě 5 mg/m3.
PRAŠNÝ AEROSOL – frakce PM10

K označení tuhých znečišťujících látek v ovzduší je používáno mnoho pojmů, které se
překrývají, někdy vztahují ke způsobu vzorkování nebo k místu depozice v dýchacím
traktu. Setkáváme se tak s pojmy tuhé znečišťující látky (TZL), pevný aerosol, prašný
aerosol, polétavý prach, v zahraniční literatuře pak suspendované částice (suspended
particulate matter SPM), celkové suspendované částice (total suspended particles
TSP), černý kouř (black smoke). V současné době se hlavní význam klade na
zohlednění velikosti částic, která je rozhodující pro průnik a depozici v dýchacím
traktu. Rozlišuje se tzv. torakální frakce s aerodynamickým průměrem částic do 10 µm,
která proniká pod hrtan do spodních dýchacích cest, označená jako PM10 a jemnější
respirabilní frakce s aerodynamickým průměrem do 2,5 µm označená jako PM2,5
pronikající až do plicních sklípků. K přesnému zjištění těchto frakcí slouží odběrové
aparatury, které zachycují částice v určitém rozměrovém rozmezí. Při měření frakce
PM10 je tak např. zachycováno 50 % částic aerodynamického průměru 10 µm s rychle

128

JTEKT Pardubice Phase 2
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.,
ve znění zákona č.93/2004 Sb. a zákona č.163/2006 Sb.

narůstajícím záchytem menších částic a naopak rychle klesajícím záchytem částic
s větším průměrem.
K orientačnímu převodu TSP na PM10 navrhuje např. US EPA konverzní faktor 0,5 –
0,6. Poměr PM2,5/PM10 je odhadován na 0,6. Tyto poměry se ovšem mohou
významně lišit podle oblastí a zastoupení zdrojů znečištění ovzduší. V ČR je stanoven
koeficient přepočtu frakce PM10 z TSP v hodnotě 0,8.
Z dosavadních poznatků je zřejmé, že částice v ovzduší představují významný rizikový
faktor s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Na rozdíl od plynných látek nemají
specifické složení, nýbrž představují směs látek s různými účinky. Současně působí i
jako vektor pro plynné škodliviny. Na vzniku jemných částic tak např. participuje jak
SO2 , tak i NO2.
Z hlediska původu, složení i chování se jemná frakce částic do 2,5 µm a hrubší frakce
většího průměru významně liší. Jemné částice jsou často kyselého pH, do značné
míry rozpustné a obsahují 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 km. Tím dochází k jejich
rozptýlení na velkém území a stírání rozdílů mezi jednotlivými oblastmi. Velmi důležité
z hlediska expozice obyvatel je pronikání jemných částic do interiéru budov, kde lidé
tráví většinu času.
Hrubší částice bývají zásaditého pH, 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.
V důsledku kontroly emisí se ve vyspělých zemích podařilo úroveň znečištěné ovzduší
prašným aerosolem významně snížit. V mnoha městech se průměrné roční
koncentrace PM10 pohybují v rozmezí 20-50 µg/m3 a neliší se významně od
venkovských oblastí. Koncentrace PM2,5 tvoří obvykle asi 45-65 % koncentrace PM10.
Průměrné roční koncentrace frakce PM10 se dle závěrečné zprávy Systému
monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí ČR
v roce 2002 pohybovaly ve 21 sídlech ČR v rozmezí 18,8–45,6 µg/m3. S výjimkou
Liberce byla ve všech sledovaných sídlech překročena cílového hodnota imisního
limitu 20 µg/m3 platná od roku 2010. Z těchto výsledků je zřejmé, že z klasických
škodlivin v ovzduší je prašný aerosol frakce PM10 ve městech ČR nejzávažnější.
Známé účinky pevného aerosolu ve znečištěném ovzduší zahrnují především dráždění
sliznice dýchacích cest, ovlivnění funkce řasinkového epitelu horních dýchacích cest,
vyvolání hypersekrece bronchiálního hlenu a tím snížení samočistící funkce a
obranyschopnosti dýchacího traktu. Tím vznikají vhodné podmínky pro rozvoj virových
a bakteriálních respiračních infekcí a postupně možný přechod akutních zánětlivých
změn do chronické fáze za vzniku chronické bronchitidy, chronické obstrukční nemoci
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plic s následným přetížení pravé srdeční komory a oběhovým selháváním. Tento
proces je ovšem současně podmíněn a ovlivněn mnoha dalšími faktory počínaje
stavem imunitního systému jedince, alergickou dispozicí, profesními vlivy, kouřením
apod.
Poznatky o zdravotních účincích pevného aerosolu dnes vycházejí především
z výsledků epidemiologických studií z posledních 10 let, které ukazují na ovlivnění
nemocnosti a úmrtnosti již při velmi nízké úrovni expozice, přičemž není možné jasně
určit prahovou koncentraci, která by byla bez účinku. Je také zřejmé, že vhodnějším
ukazatelem prašného aerosolu ve vztahu ke zdraví jsou jemnější frakce.
Výsledky studií, nalézajících pozitivní asociaci mezi denními koncentracemi PM10 a
výkyvy celkové úmrtnosti a zvláště úmrtnosti na kardiovaskulární a respirační
onemocnění v amerických městech, byly potvrzeny i z evropských měst a jsou velmi
konzistentní.
Světová zdravotnická organizace uvádí ve druhém vydání Směrnice pro kvalitu
ovzduší v Evropě v roce 2000 jako sumární odhad ze 17 studií denní zvýšení celkové
úmrtnosti v souvislosti s výkyvem denní průměrné koncentrace PM10 o 10 µg/m3 o 0,74
%.
Kromě zvýšení denní úmrtnosti korelují dle těchto studií výkyvy denních imisních
koncentrací PM10 s počtem hospitalizací pro respirační onemocnění, spotřebou léků
k rozšíření průdušek, frekvencí výskytu příznaků onemocnění dýchacího traktu (např.
kašel), a změnami plicních funkcí.
Jako sumární odhad z různých studií vztažený ke zvýšení denní průměrné
koncentrace PM10 o 10 µg/m3 WHO uvádí 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 %.
Světová zdravotnická organizace proto v doporučení pro kvalitu ovzduší pouze uvádí
tyto vztahy závislosti pro procentuální denní změny zmíněných zdravotních parametrů
a doporučené imisní limity pro pevný aerosol nestanovuje a ponechává na zvážení
jednotlivých členských států, které zdravotní parametry a v jaké úrovni použijí ke
stanovení svých akceptovatelných imisních limitů, neboť v současné době nelze
stanovit prahové imisní koncentrace, při kterých by k těmto účinkům nedocházelo.
Proti průzkumům akutních účinků je studií věnovaných dlouhodobým chronickým
účinkům pevných částic v ovzduší podstatně méně. Referují též o ovlivnění úmrtnosti
a nemocnosti na respirační onemocnění.
Studie z USA naznačují, že očekávaná délka života v oblastech s vysokou imisní
zátěží může být o více než rok kratší ve srovnání s oblastmi se zátěží nízkou. Tato
redukce očekávané délky života se přitom začíná projevovat již od průměrných ročních
koncentrací jemných částic 10 µg/m3. Další nedávné studie ukázaly souvislost
dlouhodobých koncentrací s výskytem bronchitických symptomů u dětí a zhoršením
plicních funkcí u dětí i dospělých. Tyto účinky byly pozorovány již při průměrné roční
koncentraci PM10 méně než 30 µg/m3. WHO proto u pevného aerosolu nenavrhuje ani
dlouhodobé průměrné limitní koncentrace, neboť ani pro chronické účinky není možné
stanovit prahovou koncentraci.
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Podle epidemiologických studií uváděných WHO by zvýšení dlouhodobé průměrné
koncentrace PM10 o 10 µg/m3 mělo být spojeno se zvýšením úmrtnosti o 10 % a
nárůstem prevalence zánětu průdušek u dětí o 29 %.
Směrnice Rady 1999/30/EC z roku 1999 stanoví pro země Evropské unie limitní
hodnoty PM10 50 µg/m3 pro průměrnou 24-hodinovou koncentraci a 40 µg/m3 pro roční
průměrnou koncentraci, která se v druhé etapě od roku 2010 snižuje na 20 µg/m3. Tyto
limitní hodnoty byly přijaty i v ČR.
Limitní jednohodinová koncentrace PM10 ve vnitřním ovzduší pobytových místností je
stanovena Vyhláškou MZ č. 6/2002 Sb., v hodnotě 150 µg/m3.
Hodnocení expozice
Podkladem k hodnocení expozice imisím škodlivin v ovzduší jsou výstupy rozptylové
studie, která modeluje imisní situaci v zájmovém území okolí plánovaného závodu.
Rozptylová studie hodnotí rozptylovým modelem SYMOS´97 verze 2003 imisní
příspěvek provozu závodu a související dopravy. Jako emisní zdroje jsou hodnoceny
technologické a energetické stacionární zdroje, plošné zdroje dané pohybem a
transportem vozidel v rámci areálu a liniové zdroje zahrnující železniční vlečku a vnější
příjezdné komunikace podle modelu rozdělení dopravy.
Výpočet imisních koncentrací je proveden pro rok 2008, tedy pro stav předpokládaný
po zahájení provozu závodu. Výpočet je proveden pro pravidelnou síť referenčních
bodů a dále pro body mimo pravidelnou síť, zohledňující nejbližší obytnou zástavbu
v dotčených obcích. Výstupem výpočtů jsou průměrné roční koncentrace oxidu
dusičitého a suspendovaných částic PM10. Dále jsou vyhodnoceny i hodinové
koncentrace pro NO2, osmi hodinový klouzavý aritmetický průměr pro CO a 24
hodinové koncentrace pro PM10. Krátkodobé koncentrace jsou podkladem k hodnocení
rizika akutních nepříznivých účinků. Tyto koncentrace však představují maximum,
které může být v jednotlivých výpočtových bodech rozptylové studie teoreticky
dosaženo za nejhorších rozptylových podmínek.
Spolehlivější je výpočet průměrných ročních koncentrací, které jsou podkladem k
hodnocení rizika chronických toxických, event. pozdních (karcinogenních) účinků na
zdraví.
Avšak i v případě těchto hodnot je nejistotou zatíženo např. modelování imisních
koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 vedoucí k určitému podhodnocení,
neboť nezohledňuje sekundární prašnost ani druhotný vznik jemné frakce částic
z původně plynných látek v ovzduší.
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.
Nejbližší stanice AIM nesignalizují překračování imisního limitu z hlediska ročního
aritmetického průměru.
Z hlediska bezpečnosti hodnocení byla jako pozadí pro zájmové území uvažována pro
NO2 34,2 µg/m3 ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru. Podle údajů nejbližší
monitorovací stanice, kde lze získat údaje o hodinových koncentracích pro rok 2005
lze usuzovat hrubým odhadem, že nejvyšší krátkodobé 1hodinové koncentrace za
nepříznivých rozptylových podmínek se pohybují kolem 201,8 µg.m-3 s 98% kvantilem
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těchto hodnot kolem 103,3 µg.m-3.
Imisní pozadí CO nejbližší měřící stanice udává hodnotu 8 hodinového průměru kolem
1767,5 µg.m-3, což však vzhledem ke vzdálenosti nelze považovat za reprezentativní
hodnotu.
Imisní pozadí PM10 lze na základě nejbližších stanic AIM odhadovat na úrovni kolem
35,5 µg.m-3.
Celkově je při hodnocení expozice obyvatel obytné zástavby v zájmovém území
záměru též použit konzervativní postup, kdy se vychází z hodnot imisní zátěže
venkovního ovzduší u nejvíce exponované okolní obytné zástavby a neuvažuje se
pouze doba skutečně trávená ve venkovním prostoru. Vychází se tedy z představy
nepřetržité expozice obyvatel nejvyšším vypočteným imisním koncentracím u nejbližší
obytné zástavby.
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. Dalším důvod je ten, že koncentrace ve vnějším
ovzduší jsou podkladem vztahů získaných z epidemiologických studií, které jsou při
hodnocení rizika používány.
Charakterizace rizika – klasické škodliviny
K hodnocení rizika nekarcinogenních dráždivých a toxických účinků se v metodologii
hodnocení zdravotních rizik obecně používá kvocient nebezpečnosti HQ (Hazard
Quotient),
získaný vydělením zjištěné denní průměrné inhalační dávky ADDi
referenční dávkou RfDi, popř. při použitelnosti standardního expozičního scénáře
vydělením koncentrace v ovzduší referenční koncentrací. U oxidu dusičitého a
suspendovaných částic PM10 však referenční inhalační dávky nebo referenční
koncentrace nejsou stanoveny, neboť u nich nelze na základě současných poznatků
prahovou úroveň expozice spolehlivě stanovit. Důvodem je velký rozsah individuálních
rozdílů v citlivosti vůči účinkům těchto škodlivin u běžné populace, projevující se ve
výsledcích epidemiologických studií, prokazujících účinek i při nízkých expozicích. V
experimentech u dobrovolníků je naopak exponován malý počet relativně zdravých
jedinců, takže jejich výsledky nelze zobecnit na běžnou populaci. Dalším úskalím je
skutečnost, že tyto látky ve vnějším ovzduší nepůsobí izolovaně, nýbrž vždy v
komplexní směsi s mnoha dalšími i sekundárně vznikajícími škodlivinami. Platí to
v plné míře právě u oxidu dusičitého, jehož běžně dosahované koncentrace v ovzduší
zřejmě samy o sobě velké riziko nepředstavují, ale významně se podílejí na vzniku
nebezpečnějších látek, jako je ozón a jemná frakce pevných částic.
Riziko toxických účinků NO2
Při hodnocení zdravotního rizika krátkodobých nárazově dosahovaných koncentrací
oxidu dusičitého je možné vycházet z hodnoty imisního limitu pro 1hodinovou
koncentraci NO2 200 µg/m3, neboť spolehlivě prokázané první příznaky lehkého
ovlivnění plicních funkcí u astmatiků, jakožto citlivé části populace, byly zjištěny až při
koncentraci cca 2x vyšší.
Dle výpočtu rozptylové studie by imisní příspěvek z provozu výrobního závodu včetně
související dopravy za nejnepříznivějších rozptylových podmínek mohl dosahovat u
okolní obytné zástavby hodnot v rozmezí 3,213 – 3,69 µg/m3.
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Na nejbližší monitorovací stanici je za rok 2005 udáván 98. kvantil maximálních
krátkodobých koncentrací NO2 v hodnotě 113,3 µg/m3, nejvyšší naměřená
koncentrace činila 201,8 µg/m3.
Je tedy zřejmé, že ani za nepříznivých rozptylových podmínek by v zájmovém území
neměly být vlivem imisního příspěvku posuzovaného záměru i při zohlednění imisního
pozadí dosaženy krátkodobé imisní koncentrace NO2, které by významněji
přesahovaly koncentraci 200 µg/m3 a tudíž mohly představovat riziko nepříznivých
zdravotních účinků pro obyvatele v okolí.
Při charakterizaci rizika chronických účinků imisí oxidu dusičitého je standardním
postupem kvantitativní odhad ovlivnění respirační nemocnosti exponované populace
s použitím vztahů z epidemiologických studií, které umožňují orientačně kvantifikovat
vliv imisí NO2 na respirační nemocnost u dětské populace.
Nejčastěji se u nás k tomuto účelu používají vztahy závislosti expozice a účinku
publikované v roce 1995 v rámci programu CICERO norskou biostatističkou Kristinou
Aunanovou, které vycházejí ze statistického zpracování výsledků různých
epidemiologických studií a umožňují orientačně kvantifikovat riziko chronických
respiračních syndromů a akutních astmatických obtíží u dětské populace.
Vychází se přitom z předpokladu, že znečištěné ovzduší není hlavní vyvolávající
příčinou těchto příznaků, které se běžně vyskytují i u populace žijící v čistém prostředí,
mají často virovou etiologii a mohou souviset i s klimatickými vlivy. Znečištěné ovzduší
působí na tomto podkladě jako faktor zvyšující vnímavost vůči infekci a dráždivým
látkám a prodlužující a zhoršující průběh těchto syndromů.
Prevalenci chronických respiračních syndromů je dle Aunanové možné odhadnout
podle vztahu OR (odds ratio) = exp (β.C), kde β je regresní koeficient 0,0055 (95%
interval spolehlivosti CI = 0,0026-0,0088) a C je roční průměrná koncentrace NO2 v
µg/m3. Pro výpočet prevalence výskytu astmatických obtíží byl odvozen regresní
koeficient β = 0,016 (95% CI = 0,002-0,030).
Zvýšení výskytu těchto symptomů se vztahuje k hypotetické základní úrovni při nulové
koncentraci NO2 v ovzduší. Tento hypotetický denní výskyt chronických respiračních
symptomů u dětí při zcela čistém ovzduší byl vypočten na 3 %, výskyt astmatických
příznaků mezi dětmi na 2 %.
Výpočet pomocí regresního koeficientu udává tzv. poměr šancí (OR – odds ratio),
který lze s určitým zjednodušením interpretovat jako zvýšení rizika onemocnění a při
znalosti počtu exponovaných osob lze pak vypočíst předpokládaný počet dní v roce
s onemocněním, tzv. „osobo-dny“ nebo prostonané dny („person-days“).
V následující tabulce je na základě těchto vztahů proveden teoretický výpočet denního
výskytu (prevalence) chronických respiračních symptomů a astmatických obtíží u dětí
v zájmovém území záměru. Jako odhad imisního pozadí je použita průměrná roční
koncentrace NO2 34,2 µg/m3. Imisní příspěvek z provozu závodu včetně související
dopravy by měl dle rozptylové studie dosahovat u nejbližší okolní obytné zástavby
nejvíce dotčené obce Staré Čívice úrovně v rozmezí 0,031 – 0,0394 µg/m3 průměrné
roční koncentrace. Výpočet prevalence respiračních symptomů je proveden pro
samotné imisní pozadí a poté pro součet imisního pozadí a hraničních hodnot
vypočteného imisního příspěvku. Ve vztahu k ročním průměrným koncentracím jsou
orientačně zhodnoceny i známé příspěvky ostatních aktivit realizovaných v průmyslové
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zóně. Pro bezpečnost výpočtu jsou zohledněny vypočtené nejvyšší příspěvky k ročním
průměrným koncentracím v zájmovém území pro nejbližší objekty obytné zástavby
situované vpravo po výjezdu z průmyslové zóny na komunikaci II/332. Z hlediska
známých příspěvků k ročnímu aritmetickému průměru se jedná o následující příspěvky
k ročnímu aritmetickému průměru:
Ø Výstavba areálu TOYODA pro výrobu automobilových součástek: 4,21 µg/m3
Pramen: Výstavba areálu TOYODA pro výrobu automobilových součástek, EMPLA
s.r.o., 2002
Pozn.1: Zohledňována je část rozptylové studie, vyhodnocující příspěvky související
se závodem RONAL
Pozn.2: Uvedená hodnota je vyjádřena jako NOx; na straně bezpečnosti vyhodnocení
je tato koncentrace v hodnocení zdravotních rizik uvažována jako NO2
Ø Technologický park Pardubice : 0,785 µg/m3
Pramen: Technologický park Pardubice, rozptylová studie, Bajer T. 2005
Pozn.1: Zohledněny jsou emise související s provozem Technologického parku a
celnice s ubytovnou
U ostatních záměrů již provozovaných v průmyslové zóně (JTEKT (dříve TOYODA,
PANASONIC a KAYABA) je předpokládáno, že jsou zahrnuty v měřeném pozadí.
Z hlediska hodnocení zdravotních rizik, kdy stávající provoz JTEKT je zohledněn ve
stávajícím pozadí, je tudíž do hodnocení zahrnut příspěvek související s 2. etapou
záměru.
Riziko chronických respiračních symptomů (CHRS) a astmatických
obtíží (AST) u dětí v závislosti na průměrné roční imisní koncentraci NO2
Prevalence CHRS (% populace)
Rp (µg/m3)
OR = exp (β.C)
OR
(95% CI)
P
(95% CI)
39,20
1,241
1,107-1,412
3,722
3,322-4,236
39,24
1,241
1,051-1,184
3,723
3,322-4,237
Prevalence AST (% populace)
39,20
1,872
1,082-3,241
3,745
2,163-6,483
39,24
1,874
1,082-3,245
3,747
2,163-6,490

Z uvedených porovnání výsledků je patrné, že příspěvek související s posuzovaným
záměrem se na riziku chronických respiračních symptomů
respektive
na
astmatických obtížích v zásadě neprojeví.
Riziko toxických účinků CO
U oxidu uhelnatého se vypočtený imisní příspěvek z provozu záměru včetně
související dopravy pohybuje řádově v setinách doporučeného limitu WHO, který
vychází ze známých nepříznivých účinků této škodliviny. Úroveň imisního pozadí oxidu
uhelnatého v zájmovém území není známá, avšak není důvod k předpokladu, že by
zde měla dosahovat významných hodnot.
Riziko toxických účinků PM10
Při charakterizaci rizika možných účinků imisí suspendovaných částic frakce PM10 lze
vycházet ze závěrů Směrnice WHO pro kvalitu ovzduší v Evropě z roku 2000,
uvedených v kapitole IV.2. věnované popisu nebezpečnosti hodnocených látek.
Od této doby byla sice publikována řada nových poznatků o účincích pevných částic
v ovzduší na zdraví, které však jen potvrzují nepříznivé účinky, projevující se zvýšenou
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nemocností a úmrtností obyvatel na kardiovaskulární a respirační onemocnění a to již
při nízké úrovni expozice hluboko pod současnými imisními limity. Převládá proto
názor, že u této škodliviny je třeba vycházet z představy o bezprahovém účinku.
Přesný mechanismus účinku, ani hlavní faktory, které jej ovlivňují, dosud nejsou
spolehlivě objasněny. Kromě velikosti částic, která je zřejmě dominantní, se uvažuje
zejména o obsahu některých těžkých kovů a polyaromatických uhlovodíků.
Z hlediska subakutních účinků prašného aerosolu v ovzduší uvádí WHO jako sumární
dohad z epidemiologických studií zvýšení celkové úmrtnosti o 0,74 % při nárůstu denní
průměrné koncentrace PM10 o 10 µg/m3. Z ukazatelů respirační nemocnosti je tento
nárůst denní průměrné koncentrace PM10 spojen se zvýšením počtu lidí s příznaky
dráždění dýchacích cest o 3,2 % a se zvýšením počtu hospitalizací z důvodu
respiračních onemocnění o 0,8 %. Tyto účinky se projevují neprodleně nebo se
zpožděním 1-3 dny a postihují především citlivou část populace, jako jsou starší lidé,
kojenci a osoby s chronickým onemocněním respiračního nebo kardiovaskulárního
systému.
Imisní příspěvek provozu plánovaného závodu k 24 hodinové koncentraci PM10 by dle
rozptylové studie mohl za nejnepříznivějších rozptylových podmínek dosahovat u
nejbližší okolní obytné zástavby hodnot v rozmezí 7,85 – 10,08 µg/m3.
Na nejbližších monitorovacích stanicích ČHMÚ je za rok 2005 udáván 98. kvantil 24
hodinových koncentrací PM10 v hodnotě 96 µg/m3, nejvyšší naměřená koncentrace
činila 149 µg/m3.
Podle výsledků posledních průzkumů kvality ovzduší se imisní zátěž suspendovanými
částicemi PM10 v ovzduší nemusí v malých sídlech a příměstských oblastech zásadně
odlišovat od velkých měst a může být významně ovlivněna používaným druhem paliva
v rodinné obytné zástavbě.
Je tedy pravděpodobné, že za nepříznivých rozptylových podmínek mohou i
v zájmovém území výkyvy denních koncentrací PM10 přechodně ovlivňovat respirační
nemocnost a úmrtnost predisponovaných skupin obyvatel a určitý malý podíl na tomto
vlivu zde bude mít i imisní příspěvek z provozu plánovaného závodu. Kvantitativní
vyhodnocení tohoto vlivu není reálně možné, neboť při relativně malém počtu
exponovaných obyvatel bude záviset především na konkrétním zdravotním stavu a
eventuelní individuální predispozici k nepříznivým účinkům znečištěného ovzduší.
Ve vztahu k dlouhodobé chronické expozici se redukce očekávané délky života začíná
dle epidemiologických studií projevovat již od průměrné roční koncentrace PM10 10
µg/m3. Zvýšení tohoto průměru o 10 µg/m3 by mělo být dle WHO spojeno se zvýšením
úmrtnosti o 10 % a nárůstem prevalence bronchitis u dětí o 29 %.
Uvedené zvýšení úmrtnosti v podstatě znamená snížení počtu lidí, dožívajících se
určitého věku. WHO uvádí ve Směrnici pro kvalitu ovzduší v Evropě příklad pro
populaci 100 000 mužů se strukturou úmrtnosti zjištěnou v Holandsku. Při zvýšení
dlouhodobé expozice PM10 o 20 µg/m3 se odhaduje snížení počtu mužů dožívajících se
50 let o 764, 60 let o 2494 a 70 let o 6250. Souhrnně se předpokládá redukce
očekávané délky života o 1-2 roky.
K aplikaci tohoto vztahu v konkrétních podmínkách je obtížné zjistit nezbytné údaje o
věkové skladbě a úmrtnosti malých souborů exponované populace. K charakterizaci
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rizika se proto standardně používá postup kvantifikace vlivu imisí pevných částic na
respirační nemocnost u dětí, jakožto citlivé části populace.
S použitím vztahů podle Aunanové je možné odhadovat zvýšení prevalence bronchitis
a chronických respiračních symptomů u dětí na základě znalosti průměrné roční
koncentrace PM10 podle vztahu OR = exp (β.C), kde β je regresní koeficient 0,02629
(95% interval spolehlivosti CI = 0,00273-0,05187) a C je roční průměrná koncentrace
PM10 v µg/m3. Hypotetický denní výskyt bronchitis a chronických respiračních
symptomů u dětí při zcela čistém ovzduší byl vypočten na 3 %.
V následující tabulce je na základě tohoto vztahu proveden teoretický výpočet
prevalence bronchitis u dětí v zájmové lokalitě záměru. Výpočet je proveden pro
konzervativní odhad imisního pozadí PM10 v dané lokalitě 35,5 µg/m3. K této hodnotě
jsou připočteny krajní hodnoty vypočteného imisního příspěvku z provozu závodu,
který se dle rozptylové studie pohybuje u nejbližší obytné zástavby dotčené obce Staré
Čívice v rozmezí 0,06 – 0,08 µg/m3.
Riziko prevalence chronického zánětu průdušek (bronchitis) u dětí v závislosti
na průměrné roční imisní koncentraci PM 10
3
Prevalence (% populace)
Rp (µg/m )
OR = exp (β.C)
OR
(95% CI)
P
(95% CI)
35,56
2,543
1,102-6,305
7,629
3,305-18,916
35,64
2,548
1,102-6,331
7,645
3,306-18,994

Taktéž z uvedených výsledků vyhodnocení je patrné, že příspěvky k imisní zátěži PM10
související s posuzovaným záměrem se nemohou nijak výrazněji projevit na změnách
z hlediska hodnocení zdravotních rizik ve vztahu k chronickému zánětu průdušek u
dětí v závislosti na průměrné roční imisní koncentraci.
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. V daném
případě hodnocení zdravotního rizika provozu posuzovaného záměru jsou nejistoty
spojeny především s výchozími daty a hodnocením expozice obyvatel:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ne zcela přesná znalost současného imisního pozadí v hodnocené lokalitě. Validita modelových hodnot byla
ověřena pouze rozptylovou studií.
Spolehlivost vypočtených imisních koncentrací použitými rozptylovými modely je omezena, neboť v zástavbě
dochází k turbulenci a změnám směru vzdušných proudů, které modely nezohledňují.
Hodnocení zdravotního rizika oxidů dusíku z podkladů o oxidu dusičitém, tímto způsobem dochází k určitému
nadhodnocení rizika, které je však běžně akceptováno.
Pouze orientační hodnocení expozice při neznalosti bližších údajů o exponované populaci ( přesné počty lidí,
složení, citlivé skupiny populace, doba trávená v místě bydliště apod. )
Určitá míra nejistoty je samozřejmě spojená i se stanovením použitých referenčních nebo doporučených
hodnot WHO a závěrů epidemiologických studií.
Celkově byl při odhadu expozice a rizika pro vyloučení pochybností použit konzervativní způsob, který
skutečnou expozici a riziko nadhodnocuje.

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. V daném
případě hodnocení zdravotního rizika provozu posuzovaného záměru jsou nejistoty
spojeny především s výchozími daty a hodnocením expozice obyvatel:
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ne zcela přesná znalost současného imisního pozadí v hodnocené lokalitě. Validita modelových hodnot byla
ověřena pouze rozptylovou studií.
Spolehlivost vypočtených imisních koncentrací použitými rozptylovými modely je omezena, neboť v zástavbě
dochází k turbulenci a změnám směru vzdušných proudů, které modely nezohledňují.
Hodnocení zdravotního rizika oxidů dusíku z podkladů o oxidu dusičitém, tímto způsobem dochází k určitému
nadhodnocení rizika, které je však běžně akceptováno.
Pouze orientační hodnocení expozice při neznalosti bližších údajů o exponované populaci ( přesné počty lidí,
složení, citlivé skupiny populace, doba trávená v místě bydliště apod. )
Určitá míra nejistoty je samozřejmě spojená i se stanovením použitých referenčních nebo doporučených
hodnot WHO a závěrů epidemiologických studií.
Celkově byl při odhadu expozice a rizika pro vyloučení pochybností použit konzervativní způsob, který
skutečnou expozici a riziko nadhodnocuje.

Závěr ve vztahu ke znečištění ovzduší
Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit závěr že
v souvislosti s provozem posuzovaného záměru nepředstavuje tato aktivita významné
riziko pro lidské zdraví. Z hlediska vyhodnocení stávajícího a očekávaného stavu
v zásadě nedojde k prokazatelnějším změnám z hlediska zdravotních rizik.
Hluk – Určení nebezpečnosti, vztah dávky a účinku
WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního
pobytu lidí především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na
komunikaci řečí, pocity nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku v nočním období.
Souhrnně lze dle zmíněného dokumentu WHO a dalších zdrojů současné poznatky o
nepříznivých účincích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat
takto :
-

-

Poškození sluchového aparátu
Zhoršení komunikace řečí
Nepříznivé ovlivnění spánku
Ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku

Pozorování dalších účinků hlukové expozice, jako jsou změny v hladině stresových
hormonů, změny imunitního systému, zvýšená motilita gastrointestinálního traktu,
nebo snížená porodní váha novorozenců u matek exponovaných vysoké hladině hluku
v době těhotenství, nejsou natolik průkazná a konzistentní, aby mohla sloužit
k hodnocení zdravotních účinků hluku.
Podobně nejsou jednoznačné ani výsledky studií zaměřených na vztah hlukové
expozice a projevů poruch duševního zdraví.
Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem
v laboratorních podmínkách u dobrovolníků.

bylo zatím sledováno převážně

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 negativních emočních stavů, mezi které patří pocity
rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, deprese, anxiozita, pocity beznaděje
nebo vyčerpání.
Zvýšení celkové nemocnosti
Vztah mezi hlučností a výskytem ukazatelů zdravotního stavu u obyvatel ČR je
obsáhle sledován v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu
k životnímu prostředí. Výsledky potvrzují úzkou závislost ukazatelů, jako je počet osob
obtěžovaných venkovním hlukem, procento osob se špatným spánkem a obtížným
usínáním nebo osob používajících denně sedativa zejména na noční ekvivalentní
hladině hluku.
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Hluk – Hodnocení expozice a charakterizace rizika
Výsledky akustické situace v území reprezentují nejexponovanější objekty ve vztahu k
liniovým zdrojům hluku. Výstupem hlukové studie jsou denní ekvivalentní hladiny hluku
pro jednotlivé výpočtové body. Vzhledem k výsledkům výpočtu reprezentovaných
vyhodnocením samotných příspěvků záměru k akustické situaci v území je patrné, že
nedojde k prokazatelné změně akustické situace v území a proto není v rozsahu
oznámení dle přílohy č.3 nutné tuto situaci posuzovat z hlediska zdravotních rizik
vyvolávaných předkládaným záměrem.
V následující tabulce jsou v závislosti na průměrné intenzitě denní a noční hlukové
zátěže, odstupňované po 5 dB, znázorněny vybarvením hlavní prokázané nepříznivé
účinky na zdraví a pohodu obyvatel.
Tab.: Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže - den
Nepříznivý účinek
Kardiovaskulární účinky
Zhoršená komunikace řečí
Pocit obtěžování hlukem

< 40

40-45

45-50

dB(A)
50-55

55-60

60-65

65 - 70

Z uvedeného orientačního srovnání vývoje akustické zátěže v území vyplývá, že
v porovnání se stávajícím stavem nedojde k prokazatelné a měřitelné změně akustické
situace. Nelze očekávat výraznější změnu akustické situace při realizaci záměru při
zohlednění vstupů, které jsou specifikovány v rámci předkládaného oznámení.
Skutečností však zůstává, že výsledky výpočtů jakož i měření dokladují významné
nepříznivé účinky stávající hlukové zátěže na zdraví trvale bydlícího obyvatelstva.
Uvedená skutečnost tudíž koresponduje se známými stanovisky orgánu ochrany
veřejného zdraví ve vztahu k rozvoji průmyslové zóny u těch aktivit, které generují
nové přepravní nároky na komunikačním systému.
Seznam použité literatury:
1. WHO : Guidelines for Community Noise, 1999
2. HCN: Noise and Health. Report of a commitee of the Health Council of the
Netherlannds.Report No.1994/15E. The Hague,15 September,1994.
3. Havránek J. a kol.: Hluk a zdraví, Avicenum Praha, 1990
4. SZÚ Praha : Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu
prostředí – subsystém 3 „Zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku“ – odborné zprávy za
roky 1997 - 2002, SZÚ Praha, 1998 - 2003
5. Vít M,Michalík J, : Hodnocení zdravotních rizik silničních staveb v rámci procesu EIA I.část
– teoretická východiska, Hygiena 44, 1999, No.3, p. 163 – 175
6. WHO : Air Quality Guidelines for Europe, second edition, Copenhagen, 2000
7. SZÚ Praha : Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu
prostředí – subsystém 1 „Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu
k venkovnímu a vnitřnímu ovzduší“ – odborná zpráva za rok 2002, SZÚ Praha, 2003
8. Aunan, K: Exposoure-response Functions for Health Effect of Air Pollutants Based on
Epidemiological Findings, Report 1995:8, University of Oslo, Center for International
Climate and Enviromental Research, 1995
9. Havel B.: Odborná konzultace k postupu hodnocení zdravotních rizik a výběru referenčních
hodnot, 2004
10. Met.pokyn odboru ekologických rizik a monitoringu MŽP ČR k hodnocení rizik č.j.
1138/OER/94
11. SZÚ Praha : Manuál prevence v lékařské praxi díl VIII. Základy hodnocení zdravotních
rizik, Praha, 2000
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12. Havel B.: Závod na výrobu automobilů na území průmyslové zóny Nošovice, hodnocení
zdravotních rizik hluku a imisí, 2005
13. Havel B.: CU REVAMP (Nový hydrokrak zvýšení kapacity a konverze), hodnocení
zdravotních rizik hluku a imisí, 2005
14. Havel B.: Paralelní RWY 06R/24L, hodnocení zdravotních rizik hluku a imisí, 2005

Z hlediska celkového vyhodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo lze tedy predikovat
závěr, že vlivy související s posuzovaným záměrem nepředstavují výraznější změnu
z hlediska příspěvků k imisní zátěži v zájmovém území a neznamenají změnu
v akustické situaci zájmového území.
Z hlediska celkového vyhodnocení vlivů na obyvatelstvo lze pro další přípravu záměru
formulovat následující doporučení, které jsou spíše směřovány k eliminaci možných
nestandardních situací v rámci provozu záměru:
•

před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracován a předložen ke schválení
aktualizovaný požární řád

•

před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracován a předložen ke schválení
aktualizovaný provozní řád

•

seznámit dotčenou obec před zahájením zkušebního provozu s havarijním plánem, jehož
součástí bude i uvedení způsobu vyrozumění o vzniku havarijní situace, a to zejména u
objektů nejbližší obytné zástavby
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D.1.2. Vlivy na ovzduší
Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program SYMOS 97, verze 2003 na základě registrační karty z měsíce února 2003.

Zpracovatel rozptylové studie je držitelem Osvědčení o autorizaci ke zpracování
rozptylových studií č.j. 2370/740/03 udělené Ministerstvem životního prostředí ČR.
Řešené varianty, výpočtová síť a výpočtové body
Výpočet imisní zátěže byl v jednotlivých variantách řešen ve výpočtové čtvercové síti o
kroku 100 m, která představuje celkem 441 výpočtových bodů. Výpočet byl dále
rozšířen o 6 výpočtových bodů 2001 – 2006 mimo výpočtovou síť, které jsou
dokladovány mapovým podkladem. Následující tabulka dokladuje výškové členění
lokality výpočtu v zadané výpočtové síti v nadmořské výšce zájmového území pro
zvolené výpočtové body:
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

0
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225

200
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225

400
224
224
224
225
225
225
225
225
225
225

600
224
224
224
224
225
225
225
225
225
226

800
223
224
224
224
225
225
225
225
226
226

1000
223
223
224
224
224
225
225
225
226
226

1200
223
223
223
224
224
225
225
226
226
226

1400
222
223
223
224
224
225
225
226
226
227

1600
222
222
223
223
224
225
225
226
226
227

1800
221
222
223
223
224
225
225
226
226
227

2000
221
222
222
223
224
225
225
226
227
227

0

225

225

226

226

226

227

227

227

227

228

228

Výpočtová síť a výpočtové body jsou zřejmé z mapových podkladů na následujících
stránkách.
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Body mimo výpočtovou síť

142

JTEKT Pardubice Phase 2
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.,
ve znění zákona č.93/2004 Sb. a zákona č.163/2006 Sb.

Fotodokumentace výpočtových bodů:

Výpočtový bod č. 1

Výpočtové body č. 2

Výpočtový bod č. 3

Výpočtový bod č. 4

Výpočtový bod č. 5

Výpočtový bod č. 6

V rámci výpočtu předkládané rozptylové studie je řešena pro potřebu hodnocení
zdravotních jedna varianta vyhodnocující příspěvky k imisní zátěži v rámci
předkládaného záměru, protože emise související se stávajícím provozem závodu a
ovlivňující imisní situaci jsou již zahrnuty v imisním pozadí zájmového území. Ve
vztahu k hodnocení zdravotních rizik jsou využity i informace o příspěvcích těch
záměrů v průmyslové zóně, které dosud imisní zátěž nemohou ovlivňovat. Další
varianta potom vyhodnocuje celkové příspěvky z provozu všech stacionárních zdrojů
znečištění ovzduší. Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin byl proveden
s využitím programu SYMOS 97, verze 2003, a to pro PM10, NO2 a CO související
s emisemi z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění ovzduší. V rámci
předkládaného oznámení je provedeno vyhodnocení vlivů záměru v následujících
variantách:
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ü Varianta „Příspěvky rozšíření – dle emisních limitů“ – Varianta I.
Jedná se o teoretický výpočet vycházející pro uvažované rozšíření dle platných
emisních limitů – na straně bezpečnosti vyhodnocení výsledků výpočtů jsou
příspěvky této varianty zohledněny při hodnocení zdravotních rizik
ü Varianta „Příspěvky rozšíření – dle autorizovaného měření pro technologie“ –
Varianta II.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o rozšíření o technologie, které jsou
provozovány ve stávajícím závodě a ke kterým jsou známé výsledky
z autorizovaného měření emisí (které jsou výrazněji příznivější oproti teoretickému
výpočtu založeném na emisních limitech
z těchto technologií) a nelze
předpokládat, že by se reálné emise výrazněji odlišovaly od emisí ze stávajících
technologií je proveden pro navrhované 2 nové linky výpočet z hlediska příspěvků
na základě znalostí o emisích z autorizovaného měření stávající linky. Výpočet pro
energetické zdroje zůstává bilancován dle emisních faktorů
ü Varianta „Celkové příspěvky závodu“ – Varianta III.
V této variantě je provedeno vyhodnocení příspěvků všech energetických a
technologických zdrojů emisí na základě podkladů z autorizovaných měření emisí
pro technologie ve stávajícím i výhledovém stavu, na základě autorizovaných
měření emisí pro stávající energetické zdroje a dle emisních faktorů pro nové
energetické zdroje.
Vstupní podklady pro výpočet ve Variantě I. „Příspěvky rozšíření – dle emisních
limitů“
Použité emisní faktory

Výpočet z hlediska emisí liniových a plošných zdrojů znečišťování ovzduší byl
proveden s využitím emisních faktorů pro rok 2007. Emisní faktory byly prezentovány
v předcházejících částech předkládaného oznámení.
Bodové zdroje
Bodové zdroje znečištění ovzduší v rámci předkládaného rozšíření představují:
ü energetické zdroje
ü technologické zdroje
Energetické zdroje - Vytápění

Vzduchotechnické jednotky: nové – 3 vzduchotechnické jednotky:
1 ) BK 650 555-790kW - hořák G3/1-E,ZD 200-590kW
2 ) BK 650 555-790kW - hořák G3/1-E,ZD 200-590kW
3 ) KLMV 63 – jen výměník - bez topného zařízení
ozn.

VTZ 4
VTZ 5

výkon

BK 650 555
BK 650 555

kW
590
350

spotřeba ZP
max.
3
m /hod
74
74

množství
odpadního plynu
3
m /hod
959
959

průměr
výduchu
m
0,4
0,4

výška
výduchu
m
13
13

Emise:

Podle přílohy Nařízení vlády 352/2002 Sb.:
škodlivina

tuhé znečišťující látky
NOx
CO

emisní faktor
6
3
kg/10 m zemního
plynu
20
1920
320

emise – hmotnostní tok VTZ 4
max g/hod
kg/rok
1,48
142,08
23,68
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2,16
207,44
34,57

teplota
odpadního plynu
o
C
150
150

rychlost
proudění
m/s
3,28
3,28
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škodlivina

emisní faktor
6
3
kg/10 m zemního
plynu
20
1920
320

tuhé znečišťující látky
NOx
CO

emise – hmotnostní tok VTZ 5
max g/hod
kg/rok
1,48
142,08
23,68

2,16
207,44
34,57

Technologické zdroje

Počítáno na dvousměnný provoz pondělí – pátek, fond pracovní doby 240 dnů/ rok, tj.
3840 hodin ročně:
ü
ü
ü

počet pecí – 2
počet licích linek – 2
počet linek tryskání – 2

Bilance emisí podle emisních limitů 353/2002 Sb.:
Tavení – nová linka 1
3

3

mg/m
50
400

tuhé znečišťující látky
NO2

m /hod g/hod

t/rok
198
1584

3960

0,760
6,083

Tavení – nová linka 2
3

3

mg/m
50
400

tuhé znečišťující látky
NO2

m /hod g/hod

t/rok
198
1584

3960

0,760
6,083

Lití – nová linka 1
3

3

mg/m
50
50

tuhé znečišťující látky
TOC

m /hod g/hod

t/rok
132,5
132,5

2650

0,509
0,509

Lití – nová linka 2
3

3

mg/m
50
50

tuhé znečišťující látky
TOC

m /hod g/hod

t/rok
132,5
132,5

2650

0,509
0,509

Tryskání – nová linka 1
3

3

mg/m
50

tuhé znečišťující látky

m /hod g/hod
1000

t/rok
50

0,192

Tryskání – nová linka 2
3

3

mg/m
50

tuhé znečišťující látky

m /hod g/hod
1000

t/rok
50

0,192

Parametry výduchů (specifikace vždy pro 1 linku):
ozn.

výroba hliníkových odlitků
tavení
lití
tryskání

množství
odpadního plynu
3
m /hod

průměr výduchu

výška výduchu

m

m

teplota
odpadního plynu
o
C

3960
2650
1000

0,44
0,3
0,2

13
13
13

130
25
25

rychlost
proudění
m/s
10,7
11,4
9,7

Plošné zdroje
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů
byl pro volnoběh použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě
uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu automobilů a době volnoběhu 30
sekund lze sumarizovat následující sumu emisí při použití zvolených emisních faktorů:
Tab.: Suma emisí z plošných zdrojů (příspěvky záměru)
-1

Plošný zdroj

g.s
1,37968E-03

Plošný zdroj

g.s
0,002447

-1

NOx
-1
kg.den
0,119204
CO
-1
kg.den
0,211436

-1

t.rok
0,030397
-1

t.rok
0,053916
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-1

g.s
6,41E-05

PM 10
-1
kg.den
0,005536

-1

t.rok
0,001412
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Liniové zdroje
Jedná se o dopravu na veřejných komunikacích a na účelových komunikacích
v areálu. Nárůst jízd TNA záměrem je minimální - 168 TNA/rok, s tím, že veškeré
vyvolané pohyby TNA budou realizovány po výjezdu z ulice U Panasonicu po silnici č.
II/322 Pardubice – Kolín ve směru na Kolín. Emise z liniových zdrojů souvisejících
s provozem posuzovaného záměru odhadnuty následujícím způsobem:
Tab.: Emise z liniových zdrojů (příspěvky záměru)
Komunikace
K Panasonicu + II/322
Komunikace
K Panasonicu + II/322

NOx
PM 10
-1
-1
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den t/km.rok
g/m.s
kg/km.den
6,62247E-06
0,238409 0,060794
3,08E-07
0,011071
CO
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
t/km.rok
1,17E-05
0,422873
0,107833

-1

t/km.rok
0,002823

Vstupní podklady pro výpočet ve Variantě II. „Příspěvky
autorizovaného měření“

rozšíření – dle

Bodové zdroje
Bodové zdroje znečištění ovzduší v rámci předkládaného rozšíření představují:
ü energetické zdroje
ü technologické zdroje
Energetické zdroje

U energetických zdrojů jsou uvažovány shodné vstupy jako ve variantě „Příspěvky dle
emisních faktorů“ , protože se jedná o nové zdroje znečišťování ovzduší.
Vzduchotechnické jednotky: nové – 3 vzduchotechnické jednotky:
1 ) BK 650 555-790kW - hořák G3/1-E,ZD 200-590kW
2 ) BK 650 555-790kW - hořák G3/1-E,ZD 200-590kW
3 ) KLMV 63 – jen výměník - bez topného zařízení
ozn.

VTZ 4
VTZ 5

výkon

BK 650 555
BK 650 555

kW
590
350

spotřeba ZP
max.
3
m /hod
74
74

množství
odpadního plynu
3
m /hod
959
959

průměr
výduchu
m
0,4
0,4

výška
výduchu
m
13
13

Emise:

Podle přílohy Nařízení vlády 352/2002 Sb.:
škodlivina

tuhé znečišťující látky
NOx
CO
škodlivina

tuhé znečišťující látky
NOx
CO

emisní faktor
emise – hmotnostní tok VTZ 4
6
3
kg/10 m zemního
max g/hod
kg/rok
plynu
20
1,48
2,16
1920
142,08
207,44
320
23,68
34,57
emisní faktor
emise – hmotnostní tok VTZ 5
6
3
kg/10 m zemního
max g/hod
kg/rok
plynu
20
1,48
2,16
1920
142,08
207,44
320
23,68
34,57
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o
C
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rychlost
proudění
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3,28
3,28
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Technologické zdroje

Jak již bylo uvedeno, v rámci rozšíření se jedná o zavedení stejné technologie, a to o
rozšíření o 2 nové tavící pece srovnatelné se stávající tavící pecí. Nelze tudíž
předpokládat, že by se emise z těchto zdrojů znečišťování ovzduší výrazněji lišily od
stávající technologie.
Výsledky autorizovaného měření jsou uvedeny v následující tabulce:
měření

teplota
odpadního
plynu
o
C
49
127

tavení 8.7.2004
tavení
25.8.2004
Licí stroj
25
8.7.2004
tryskač 8.7.2004 24

množství
odpadního
plynu
3
Nm /hod
4966
3551

rychlost
proudění

2611
977

m/s
10,9
9,7

hmotnostní tok g/hod

NOx
219,37
149,69

CO

TZL
20,03
5,1

TOC

11,4

4,56

0,661

18,1

4,01

NH3

Pozn. 1: Z hlediska tavení byly do výpočtu zadány horší výsledky měření, tedy
z 08.07.2004
Pozn.2 : protože de jedná o zavedení 2 nových linek, byly uvedené vstupní hodnoty
počítány 2 x pro dvě uvažované nové linky.
Tavení – nová linka 1
g/hod
tuhé znečišťující látky
NO2

20,03
219,37

Tavení – nová linka 2
g/hod
tuhé znečišťující látky
NO2

20,03
219,37

Lití – nová linka 1
g/hod
tuhé znečišťující látky
TOC

4,56
0,661

Lití – nová linka 2
g/hod
tuhé znečišťující látky
TOC

4,56
0,661

Tryskání – nová linka 1
g/hod
tuhé znečišťující látky

4,01

Tryskání – nová linka 2
g/hod
tuhé znečišťující látky

4,01

Plošné zdroje
Plošné zdroje jsou uvažovány shodně jako v předcházející variantě.
Liniové zdroje
Liniové zdroje jsou uvažovány shodně jako v předcházející variantě.
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Vstupní podklady pro výpočet ve Variantě III. „Výsledné příspěvky po rozšíření“
Tato varianta vyhodnocuje příspěvky všech energetických a technologických zdrojů
znečišťování ovzduší. U všech technologických zdrojů jsou použity výsledky
autorizovaných měření ovzduší, protože nelze předpokládat u nových linek výrazněji
odlišné emise oproti stávajícímu stavu, u energetických zdrojů je vycházeno pro
stávající zdroje z autorizovaného měření emisí, pro nové zdroje z emisních faktorů.
Energetické zdroje - Vytápění
Stávající stav:
Kotelna:

kotel K1 - Rapido Warme technik - 100 kW
kotel K2 - Rapido Warme technik - 100 kW
Vzduchotechnické jednotky:

VZT 1 - 475 kW
VZT 2 - 475 kW
VZT 3 - 400 kW
Tab.: Specifikace zdrojů znečištění ovzduší ve stávajícím stavu
ozn.

výkon

kW
kotel K1
kotel K2

Rapido Warme
technik GA 220-170

100
100

VZT 1
VZT 2
VZT 3

KLCM 63
KLCM 63
AIR INE 45.00

475
475
400

spotřeba
ZP max.

množství
průměr
odpadního
výduchu
plynu
3
3
m /hod
m /hod
m
kotelna
12
156
0,45
12
156
vzduchotechnické jednotky
57
741
0,4
57
741
0,4
48
624
0,4

výška
výduchu

rychlost
proudění

m

teplota
odpadního
plynu
o
C

13

115

0,8

13
13
13

150
150
150

2,5
2,5
2,1

m/s

Emise:
Podle autorizovaného měření:
měření

4.5.2004
Kotel 1
Kotel K 2
24.7.2004
VTZ 1
VTZ 2
VTZ 3

teplota odpadního
plynu
o
C

množství odpadního
plynu
3
Nm /hod

rychlost
proudění
m/s

obsah
kyslíku
%

hmotnostní tok
kg/hod
NOx
CO

110
115

990
1055

2,5
2,7

10,2
11,0

0,027
0,035

0,007
0,009

85
83
79

2416
2192
2405

7,2
6,9
7,5

5,9
5,0
5,1

0,068
0,162
0,138

0,019
0,023
0,043

Kotel K 1
škodlivina
tuhé znečišťující látky
NOx
CO

emise – hmotnostní tok
max g/hod
0,24
35
9

Kotel K 2
škodlivina
tuhé znečišťující látky
NOx
CO

emise – hmotnostní tok
max g/hod
0,24
35
9
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VTZ 1
škodlivina

emise – hmotnostní tok
max g/hod
1,14
162
23

tuhé znečišťující látky
NOx
CO

VTZ 2
škodlivina

emise – hmotnostní tok
max g/hod
1,14
162
23

tuhé znečišťující látky
NOx
CO

VTZ 3
škodlivina

emise – hmotnostní tok
max g/hod
0,96
138
43

tuhé znečišťující látky
NOx
CO

Technologické zdroje
Počítáno na dvousměnný provoz pondělí – pátek, fond pracovní doby 240 dnů/ rok, tj.
3840 hodin ročně.
Stávající stav:
Z hlediska stávajících technologických zdrojů související s tavením, litím a tryskáním
jsou uvažovány vstupy dle autorizovaného měření emisí:
měření

teplota
odpadního
plynu
o
C
49
127

tavení 8.7.2004
tavení
25.8.2004
Licí stroj
25
8.7.2004
tryskač 8.7.2004 24

množství
odpadního
plynu
3
Nm /hod
4966
3551

rychlost
proudění

2611
977

m/s
10,9
9,7

hmotnostní tok g/hod

NOx
219,37
149,69

CO

TZL
20,03
5,1

TOC

11,4

4,56

0,661

18,1

4,01

NH3

Pozn. 1: Z hlediska tavení byly do výpočtu zadány horší výsledky měření, tedy
z 08.07.2004
Tavení
g/hod
tuhé znečišťující látky
NO2

20,03
219,37

Lití
g/hod
tuhé znečišťující látky
TOC

4,56
0,661

Tryskání
g/hod
tuhé znečišťující látky

4,01

Ostatní technologie:
Cementace – výduch 1
g/hod
tuhé znečišťující látky
TOC

1,82
0,256
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g/hod
CO
NOX

257,17
88,68

Cementace – výduch 2
g/hod
tuhé znečišťující látky
TOC
CO
NOX

1,82
0,256
257,17
88,68

Parametry výduchů:
ozn.

výroba hliníkových odlitků
tavení
lití
tryskání
ostatní technologie
cementace

množství
odpadního plynu
3
m /hod

průměr výduchu

výška výduchu

m

m

teplota
odpadního plynu
o
C

rychlost
proudění
m/s

3960
2650
1000

0,44
0,3
0,2

13
13
13

130
25
25

10,7
11,4
9,7

1000
4500

0,25
0,45

13
13

210
30

10,0
8,7

Výhledový stav:
Energetické zdroje - Vytápění
Vzduchotechnické jednotky: nové – 3 vzduchotechnické jednotky:
1 ) BK 650 555-790kW - hořák G3/1-E,ZD 200-590kW
2 ) BK 650 555-790kW - hořák G3/1-E,ZD 200-590kW
3 ) KLMV 63 – jen výměník - bez topného zařízení
ozn.

VTZ 4
VTZ 5

výkon

BK 650 555
BK 650 555

kW
590
350

spotřeba ZP
max.
3
m /hod
74
74

množství
odpadního plynu
3
m /hod
959
959

průměr
výduchu
m
0,4
0,4

výška
výduchu
m
13
13

teplota
odpadního plynu
o
C
150
150

rychlost
proudění
m/s
3,28
3,28

Emise:

Podle přílohy Nařízení vlády 352/2002 Sb.:
škodlivina

tuhé znečišťující látky
NOx
CO
škodlivina

tuhé znečišťující látky
NOx
CO

emisní faktor
emise – hmotnostní tok VTZ 4
6
3
kg/10 m zemního
max g/hod
kg/rok
plynu
20
1,48
2,16
1920
142,08
207,44
320
23,68
34,57
emisní faktor
emise – hmotnostní tok VTZ 5
6
3
kg/10 m zemního
max g/hod
kg/rok
plynu
20
1,48
2,16
1920
142,08
207,44
320
23,68
34,57

Technologické zdroje
Výroba hliníkových odlitků
Jsou zohledněny technologické zdroje: tavení, lití, tryskání související s provozem
jedné tavící pece dle autorizovaného měření emisí, které jsou uvažovány 2 x
v souvislosti s instalací 2 nových linek:
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měření

teplota
odpadního
plynu
o
C
49
127

tavení 8.7.2004
tavení
25.8.2004
Licí stroj
25
8.7.2004
tryskač 8.7.2004 24

množství
odpadního
plynu
3
Nm /hod
4966
3551

rychlost
proudění

2611
977

m/s
10,9
9,7

hmotnostní tok g/hod

NOx
219,37
149,69

CO

TZL
20,03
5,1

TOC

11,4

4,56

0,661

18,1

4,01

NH3

Pozn. 1: Z hlediska tavení byly do výpočtu zadány horší výsledky měření, tedy
z 08.07.2004
Tavení – nová linka 1
g/hod
tuhé znečišťující látky
NO2

20,03
219,37

Tavení – nová linka 2
g/hod
tuhé znečišťující látky
NO2

20,03
219,37

Lití – nová linka 1
g/hod
tuhé znečišťující látky
TOC

4,56
0,661

Lití – nová linka 2
g/hod
tuhé znečišťující látky
TOC

4,56
0,661

Tryskání – nová linka 1
g/hod
tuhé znečišťující látky

4,01

Tryskání – nová linka 2
g/hod
tuhé znečišťující látky

4,01

Ostatní technologie:
Rozšíření záměru není spojeno s novými zdroji související s ostatními technologiemi.
V následujícím přehledu jsou uvedeny souřadnice všech uvažovaných zdrojů
znečišťování ovzduší:
zdroje
Kotelna
VZT 1
VZT 2
VZT 3
Tavení
Lití
Tryskání
Cementace 1
Cementace 2
BK 650/1
BK 650/2
Tavení linka 1
Lití linka 1
Tryskání linka 1
Tavení linka 1
Lití linka 1
Tryskání linka 1

X
826
823
830
834
838
840
842
853
855
857
859
870
872
874
876
887
889

Y
1799
1804
1809
1813
1811
1813
1815
1819
1821
1820
1822
1826
1828
1827
1829
1833
1835
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Z
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
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Imisní limity
Dle NV č. 350/2002 Sb., ve znění NV č. 60/2004 Sb. k zákonu o ovzduší je nezbytné respektovat
následující imisní limity:

Imisní limity a meze tolerance pro oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOx)
Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v µg.m-3 a jsou vztaženy na standardní podmínky - objem
přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,125 kPa.
Účel vyhlášení
Ochrana
zdraví lidí
Ochrana zdraví
lidí
Ochrana
ekosystémů

Parametr / Doba
průměrování
Aritmetický průměr / 1 h

Aritmetický průměr /
Kalendářní rok
Aritmetický průměr /
Kalendářní rok

Hodnota imisního limitu
200 µg.m NO2, nesmí být
překročena více než 18krát za
kalendářní rok
-3
40 µg.m NO2

80 µg.m (40%)*

Datum, do něhož musí
být limit splněn
1.1.2010

16 µg.m (40%)*

1.1.2010

30 µg.m NOx

-

1.1. 2003

-3

-3

Mez tolerance
-3

-3

Meze tolerance:
Pro 1 hodinu
Pro kalendářní rok

2005
-3
50 µg.m
-3
10 µg.m

2006
-3
40 µg.m
-3
8 µg.m

2007
-3
30 µg.m
-3
6 µg.m

2008
-3
20 µg.m
-3
4 µg.m

2009
-3
10 µg.m
-3
2 µg.m

Imisní limity a meze tolerance pro suspendované částice (PM10)***

Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v µg.m-3 a vztahují se na standardní podmínky - objem
přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.
Účel vyhlášení
Ochrana zdraví lidí

Ochrana zdraví lidí

Parametr / Doba
průměrování
Aritmetický průměr /
24 hodin
Aritmetický průměr /
Kalendářní rok

Hodnota imisního limitu
50 µg.m PM10, nesmí být
překročena více než 35krát
za kalendářní rok
-3
40 µg.m PM10
-3

Imisní limit a mez tolerance pro oxid uhelnatý
Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v mg.m-3 a vztahují se na standardní podmínky - objem
přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa
Účel vyhlášení Parametr / Doba průměrování
Ochrana zdraví Maximální denní
**
lidí
klouzavý průměr

Hodnota imisního limitu
-3

osmihodinový 10 mg.m
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Mez
tolerance
-3 *
6 mg.m

Datum, do něhož musí
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1. ledna 2005
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Metodika výpočtu
Použitá větrná růžice
Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3
rychlosti větru zpracovaný ČHMÚ (originál růžice je dostupný u zpracovatele
oznámení). Základní parametry této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a
v grafu generované programem SYMOS97’ verze 2003:

Pardubice
Grafická prezentace větrné růžice

Tabulka hodnot větrné růžice
[m/s]

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

CALM

Součet

I.tř. v=1.7
II.tř. v=1.7
II.tř. v=5
III.tř. v=1.7
III.tř. v=5
III.tř. v=11
IV.tř. v=1.7
IV.tř. v=5
IV.tř. v=11
V.tř. v=1.7
V.tř. v=5

0,3
0,49
0,04
0,54
0,41
0,02
0,79
0,41
0,02
0,33
0,08

1,02
1,13
0,07
0,58
0,87
0,03
0,69
0,61
0,02
0,35
0,12

2,06
1,66
0,27
1,62
2,93
0,33
1,16
2,68
0,25
0,76
0,48

0,45
0,88
0,16
1,14
1,38
0,23
1,17
1,51
0,51
0,4
0,36

0,28
0,89
0,17
0,51
0,75
0,19
0,72
0,86
0,39
0,58
0,47

0,62
1,33
0,31
0,87
1,8
0,92
1,1
2,11
0,45
0,64
0,65

0,98
2,58
0,46
1,69
5,81
2,25
1,95
5,45
1,36
1
0,77

0,39
1,39
0,19
1,13
2,15
0,42
1,34
1,89
0,28
0,67
0,24

5,4
5,51
0
2,22
0
0
3,53
0
0
1,03
0

11,5
15,86
1,67
10,3
16,1
4,39
12,45
15,52
3,28
5,76
3,17

Sum (Graf)

3,43

5,49

14,2

8,19

5,81

10,8

24,3

10,09

17,69

100/100

Metodika výpočtu rozptylové studie
V roce 1998 doporučilo MŽP ČR metodiku SYMOS'97 k použití pro výpočty znečištění
ovzduší ze stacionárních zdrojů. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998 ve věstníku
MŽP, částka 3. Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v metodice SYMOS'97 byly
přizpůsobené tehdy platné legislativě, aby byly na minimum omezené problémy
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s používáním metodiky v praxi a aby výsledky byly přímo srovnatelné s platnými
imisními limity a přípustnými koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší.
V souvislosti se vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního prostředí
přizpůsobuje platným evropským předpisům a proto v ní vznikají změny, na které musí
reagovat i metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále k výsledkům
snadno použitelným v běžné praxi. Tuto možnost poskytuje upravená metodika
SYMOS 97, verze 2003.
Hlavní změny metodiky zahrnuté v programu jsou:
-

stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako hodinových průměrných hodnot koncentrací
stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako denních průměrných hodnot (PM10 a SO2)
nebo 8-hodinových průměrných hodnot koncentrací
hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx)
nový výpočet frakce spadu prachu - PM10

SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro modelování znečištění ze stacionárních
zdrojů.
Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS umožňuje :
ü výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových (typ zdroje 1),
ü plošných (typ zdroje 2) a liniových zdrojů (typ zdroje 3)
ü výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného)
ü stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až 30000 referenčních bodů) a připravit tímto
způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů
ü brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší podle
klasifikace Bubníka a Koldovského

Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů
pro hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění
ovzduší ve vzdálenosti nad 100 km od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní
střech budov. Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění
pod inverzní vrstvou ve složitém terénu a při bezvětří.
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru terénu
mezi zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot
výškopisu v požadované oblasti o libovolné velikosti buňky. Do výpočtu může být
zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech - v řadě případů je nutno počítat
znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své
maximální výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a lze
tedy počítat koncentrace i ve velmi malé vzdálenosti od zdroje.
Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou
vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte. Korekce efektivní výšky na vliv
terénu – v případě pokud mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený, tak se
předpokládá, že kouřová vlečka vystupuje podél svahů vzhůru.
Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou
z atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální
procesy se dále dělí na mokrou a suchou depozici, podle způsobu, jakým jsou příměsi
odstraňovány. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském
povrchu, mokrá depozice je vychytávání těchto látek padajícími srážkami a vymývání
oblačné vrstvy. Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je
možno stanovit pro řadu látek. Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a
výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce na depozici a transformaci podle
daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé znečisťující látky lze
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rozdělit do těchto tří kategorií:
Kategorie
I
II
III

Průměrná doba setrvání v atmosféře
20 h
6 dní
2 roky

Následuje rozdělení základních znečišťujících látek dle kategorií:
Znečišťující látka
oxid siřičitý
oxidy dusíku
oxid dusný
amoniak
sirovodík
oxid uhelnatý
oxid uhličitý
metan
vyšší uhlovodíky
chlorovodík
sirouhlík
formaldehyd
peroxid vodíku
dimetyl sulfid

Kategorie
II
II
III
II
I
III
III
III
III
I
II
II
I
I

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na
horách – v atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých
zdrojů nemůže dostat. Model obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu
horní hranice inverze, které jsou odvozeny z aerologických měření teplotního zvrstvení
ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici Praha-Libuš.
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití
maximálního výkonu.
Výpočet koncentrací z plošných zdrojů – postupuje se tak, že plošný zdroj se rozdělí
na dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí
v závislosti na vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu. Pokud plošný zdroj nebo
jeho element tvoří část obce se zástavbou a lokálními topeništi tak se za efektivní
výšku dosazuje střední výška budov v daném elementu zvýšená o 10 m.
Výpočet koncentrací z liniových zdrojů – liniovými zdroji se rozumí zejména silnice
s automobilovým provozem. Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového
zdroje vypočítáme tak, že liniový zdroj rozdělíme na dostatečný počet délkových
elementů.
K výpočtu průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou
růžici, tj. stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při
všech třídách stability a třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní
četnosti v procentech pro 8 základních směrů větru a četnosti bezvětří ve všech
třídách stability. Při vytváření podrobné větrné růžice se lineárně interpoluje mezi
těmito hodnotami. Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená
hodnota), ale i po 0.5°, 3°, 5° a nebo je možné zvolit krok výpočtu vlastní, přičemž jeho
hodnota musí být v rozsahu 0,5° – 45° a musí dělit číslo 45 beze zbytku. Klimatické
vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku . Pozornost je třeba věnovat
tomu, zda jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní
pro dané místo výpočtu. Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně
komplikovaná, závisí nejen na topografii terénu a vzdálenosti stanice od místa
výpočtu, ale i na typu klimatických oblastí a je zcela v kompetenci ČHMÚ.
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Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle
rychlosti větru a teplotní stability atmosféry. Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti:
Třída větru
Třída rychlosti větru
slabý vítr
1.7 m/s
střední vítr
5.0 m/s
silný vítr
11.0 m/s
Pozn.: Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí.

Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující v atmosféře teplotní
zvrstvení. Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší:
Třída stability
I.
II.

Název
superstabilní
stabilní

III.

izotermní

IV.
V.

normální
konvektivní

Popis třídy stability
silné inverze,velmi špatné podmínky rozptylu
běžné inverze,špatné podmínky rozptylu
Slabé inverze,izotermie nebo malý kladný teplotní gradient
často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky
indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek

Ne všechny rychlosti větru se vyskytují za všech tříd stability atmosféry. V praxi
dochází k výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která
je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru
větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě
toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.
rozptylová podmínka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

třída stability
I
II
II
III
III
III
IV
IV
IV
V
V

rychlost větru
1,7
1,7
5
1,7
5
11
1,7
5
11
1,7
5

Program je určen také pro výpočet koncentrací pevných znečisťujících látek. Do
výpočtu je v tomto případě zahrnuta pádová rychlost prašných částic, vstupními údaji
se zadává rozložení velikosti prašných částic (velikost částice a její četnost).
Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy
oxidů dusíku označené jako NOx. Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a zároveň
jako NOx byly (a dodnes jsou) udávané nejen emise oxidů dusíku, ale i emisní faktory
z průmyslu, energetiky i z dopravy. Suma NOx je přitom tvořena zejména dvěmi
složkami, a to NO a NO2. Nová legislativa ponechává imisní limit pro NOx ve vztahu
k ochraně ekosystémů, ale zavádí nově imisní limit pro NO2 ve vztahu k ochraně
zdraví lidí, zřejmě proto, že pro člověka je NO2 mnohem toxičtější než NO. Problém
spočívá v tom, že ze zdrojů oxidů dusíku (zejména při spalovacích procesech) je
společně s horkými spalinami emitován převážně NO, který teprve pod vlivem
slunečního záření a ozónu oxiduje na NO2, přičemž rychlost této reakce značně závisí
na okolních podmínkách v atmosféře. Protože předpokládáme, že vstupem do výpočtu
zůstanou emise NOx, je nutné upravit výpočet tak, aby jednak poskytoval hodnoty
koncentrací NO2 a jednak zahrnoval rychlost konverze NO na NO2 v závislosti na
rozptylových podmínkách. Podle dostupných informací obsahují průměrné emise NOx
pouze 10 % NO2 a celých 90 % NO. Pro popis konverze NO na NO2 je v metodice
proveden podrobný popis. Pro představu, jak bude vypadat podíl c/c0, tj. jakou část
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z původní koncentrace NOx bude tvořit NO2 v závislosti na třídě stability ovzduší a
vzdálenosti od zdroje, byly vypočtené hodnoty c/c0 uspořádané do tabulky. Pro
rychlost větru byla použita nejnižší hodnota z třídních rychlostí podle metodiky SYMOS
a to 1,7 m/s.
třída stability

podíl koncentrací NO2 / NOx
vzdálenost 10 km
0,488
0,532
0,618
0,769
0,966

vzdálenost 1 km
I
II
III
IV
V

0,149
0,156
0,174
0,214
0,351

vzdálenost 100 km
0,997
0,999
1,000
1,000
1,000

Z tabulky je zřejmé, že na velkých vzdálenostech se všechen NO transformuje na NO2,
ale ve vzdálenosti 1 km budou koncentrace NO2 dosahovat pouze hodnot 15 - 35 %
původně vypočtených koncentrací NOx. Při vyšších rychlostech větru bude tento podíl
ještě nižší.
Údaje o referenčních bodech
Pro každý referenční bod, pro který se počítá znečištění ovzduší, je nutné znát tyto
údaje:
1. Název referenčního bodu (není povinné, ale u samostatných referenčních bodů užitečné).
2. Poloha referenčního bodu, tj. souřadnice xr, yr [m] ve zvolené souřadné síti.
3. Nadmořská výška terénu zr [m] v místě referenčního bodu.
4. Pokud je referenční bod umístěn jinde než v úrovni terénu, (např. na budově), pak jeho výšku l nad
terénem (výšku budovy).

Údaje o topografii terénu
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru terénu
mezi zdrojem a referenčním bodem. V případě, že terén mezi zdrojem a referenčním
bodem není rovinný, je třeba mít informace o jeho tvaru. V praxi se výpočty provádějí
obvykle v pravidelné nebo nepravidelné síti referenčních bodů. Z údajů o jejich poloze
a nadmořských výškách terénu v jejich místě se vyhodnocuje tvar a charakteristiky
terénu ve sledované oblasti. Přesnost výpočtu profilu terénu mezi zdrojem a
referenčním bodem závisí na dostatečné hustotě referenčních bodů v síti. Hustotu sítě
referenčních bodů je proto nutné volit takovou, aby postihla všechny podstatné terénní
útvary v daném území. Mezi zdrojem a nejbližším referenčním bodem se předpokládá
rovinný terén bez jakýchkoliv významných terénních útvarů. Naopak, pokud chceme
podrobněji popsat terén mezi zdrojem a nějakým referenčním bodem, je nutné zvolit
mezi nimi několik dalších referenčních bodů. I v tomto případě je výhodné znát
nadmořské výšky nikoliv jen na spojnici mezi zdrojem z referenčním bodem, ale v síti
bodů rozložených kolem této spojnice.
Údaje pro výpočet znečištění v zástavbě
Při výpočtu znečištění ovzduší v terénu zastavěném budovami se referenční body
umísťují na budovách, tj. na horních hranách jejich fasád. Je vhodné umístit některé
referenční body na nejvyšší budovy v okolí zdroje (zdrojů).
U podrobných výpočtů v malých vzdálenostech a při stanovování potřebných výšek
komínů (výduchů) je nutné kromě výšek budov ležících v okolí zdroje znát rovněž
jejich rozmístění a půdorysné rozměry. Tyto údaje lze odečíst z podrobných map.
Nařízením vlády byly stanovené imisní limity pro SO2 a jemnou frakci prachu PM10
jako průměrné denní hodnoty. Pro výpočet denních průměrů koncentrací však již nelze
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využít postupy z výpočtů krátkodobých koncentrací, protože během 24 hodin se
obvykle výrazně změní rozptylové podmínky v atmosféře. Průměrné denní
koncentrace je ale možné určit na základě vypočtených maximálních hodinových
koncentrací, známe-li souvislost mezi nimi.
Vztah mezi průměrnými denními koncentracemi a maximálními hodinovými hodnotami
koncentrací lze odvodit z výsledků měření koncentrací SO2 a PM10 na měřicích
stanicích v ČR za období let 1999 - 2001. Následující obrázky ukazují souvislost mezi
naměřenými hodinovými maximy a denními průměry (hodnoty jsou uvedené v µg/m3 ):
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Protože výpočtem je potřeba stanovit maximální hodnoty průměrných denních
koncentrací na základě nejvyšších hodinových hodnot, byly k uvedeným souborům dat
zkonstruované obalové křivky, na obrázcích jsou uvedené červenou čarou. Označímeli Ch maximální hodinovou koncentraci a Cd nejvyšší průměrnou denní koncentraci,
pak tyto křivky mají následující matematické vyjádření:
Pro SO2:
Cd = 0,867 . Ch
pro Ch ≤ 160 µg/m3
Cd = 78,129 . ln Ch - 257,8
pro Ch > 160 µg/m3
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Pro PM10:
pro Ch ≤ 350 µg/m3
pro Ch > 350 µg/m3

Cd = 0,808 . Ch
Cd = 220,35 . ln Ch - 1008

Tyto rovnice se použijí pro výpočet denních maxim a počtu dní s denní koncentrací
vyšší než stanovená hodnota následujícím způsobem:
a) Výpočet maximálních denních koncentrací
Postup je stejný jako při výpočtu maximálních krátkodobých koncentrací až po načítání
hodinových hodnot koncentrací od jednotlivých zdrojů pro daný směr větru, třídu
stability a rychlost větru. Při tomto načítání se v každém kroku celková získaná
hodinová koncentrace přepočte na denní koncentraci podle rovnic uvedených
v předchozí části (toto má význam pouze pro výpočet doby překročení). Přepočtením
výsledné hodinové hodnoty (po načtení koncentrací od všech zdrojů připadajících pro
daný azimut větru v úvahu) získáme pro každý směr větru, třídu stability a rychlost
větru výslednou "denní" koncentraci Cdφj , se kterou dále zacházíme stejně jako
v případě hodinových hodnot. To znamená, že se z těchto hodnot vybere jednak
maximální koncentrace Cdj pro každou přípustnou kombinaci třídy stability a třídy
rychlosti větru (celkem 11 hodnot) a jednak nejvyšší koncentrace Cdmax bez ohledu
na třídu stability a rychlost větru. Tyto hodnoty budou mít význam maximálních
průměrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých mohou nastat, trvaly
celý den.
b) Výpočet počtu případů překročení stanovených hodnot za rok
Postup je obdobný jako při výpočtu doby překročení zvolených koncentrací. Během
načítání hodinových hodnot koncentrací od jednotlivých zdrojů pro daný směr větru,
třídu stability a rychlost větru se v každém kroku celková získaná hodinová
koncentrace přepočte na denní koncentraci podle rovnic uvedených v předchozí části,
jak již bylo uvedeno v předchozím odstavci. Po každém načtení a přepočtu se testuje,
zda vypočtená "denní" hodnota již překročila nebo ještě nepřekročila zvolenou
hodnotu cR. Další postup je zcela shodný s výpočtem doby překročení u hodinových
hodnot, pouze s tím rozdílem, že se použijí "denní" hodnoty. Výsledná doba
překročení stanovených koncentrací (např. imisního limitu) bude i nadále vycházet
v hodinách za rok. Je tedy nutné ji přepočíst na dny za rok, aby bylo možné výsledek
srovnat s limitem pro počet výskytů denní koncentrace vyšší než imisní limit. Pokud
vyjde doba překročení nižší než 24 hodin za rok, bude se předpokládat, že k výskytu
nadlimitní hodnoty dojde v průměru jednou za více let, nepřímo úměrně vypočtenému
počtu hodin.
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Vyhodnocení pozadí
Vyhodnocení pozadí zájmového území z hlediska sledovaných škodlivin je uvedeno
v příslušné části předkládaného oznámení.

Výsledky výpočtu rozptylové studie
Výsledky výpočtů modelových koncentrací pomocí programu SYMOS97‘ verze 2003
jsou sumarizovány v tabulkách a mapových zobrazeních jednotlivých polutantů a
charakteristik, a to jak pro body ve zvolené výpočtové síti, tak následně i pro body
mimo tuto výpočtovou síť.
Obsah tabulek pro jednotlivé počítané polutanty jsou následující:
první řádek:
číslo výpočtového bodu
druhý řádek:
vypočtená charakteristika polutantu dle následující tabulky
Polutant
NO2
PM10
CO

Hodnocená charakteristika
Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr / 1 h
Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr / 24 h
Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr

Veškeré příspěvky k imisní zátěži sledovaných škodlivin jsou v následujících tabulkách
uvedeny v µg.m-3.
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Varianta „Příspěvky rozšíření – dle emisních limitů“ – Varianta I.
Příspěvky k imisní zátěži NO2 – aritmetický průměr/1 rok
Body výpočtové sítě 1 - 441
minimum
maximum
0,013417
0,172071

Body mimo síť 2001 - 2006
minimum
maximum
0,030706
0,039443
2001
2002
2003
2004
2005
2006

0,034078
0,034162
0,035702
0,038098
0,039443
0,030706
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Příspěvky k imisní zátěži NO2 – aritmetický průměr/1 hod
Body výpočtové sítě 1 - 441
minimum
maximum
2,018910
8,615832

Body mimo síť 2001 - 2006
minimum
maximum
3,210838
3,691710
2001
2002
2003
2004
2005
2006

3,632989
3,602490
3,661753
3,652295
3,691710
3,210838
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Příspěvky k imisní zátěži PM10 – aritmetický průměr/1 rok
Body výpočtové sítě 1 - 441
minimum
maximum
0,023282
1,148625

Body mimo síť 2001 - 2006
minimum
maximum
0,060033
0,083100
2001
2002
2003
2004
2005
2006

0,069187
0,069023
0,072652
0,079494
0,083100
0,060033
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Příspěvky k imisní zátěži PM10 – aritmetický průměr/24 hod
Body výpočtové sítě 1 - 441
minimum
maximum
3,972982
40,184805

Body mimo síť 2001 - 2006
minimum
maximum
7,847126
10,082305
2001
2002
2003
2004
2005
2006

9,629342
9,454608
9,718387
9,885707
10,082305
7,847126
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Příspěvky k imisní zátěži CO – maximální denní 8 hodinový klouzavý aritmetický
průměr

Body výpočtové sítě 1 - 441
minimum
maximum
0,184791
1,737543

Body mimo síť 2001 - 2006
minimum
maximum
0,349475
0,453914
2001
2002
2003
2004
2005
2006

0,444289
0,435344
0,443013
0,446890
0,453914
0,349475

169

JTEKT Pardubice Phase 2
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.,
ve znění zákona č.93/2004 Sb. a zákona č.163/2006 Sb.

170

JTEKT Pardubice Phase 2
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.,
ve znění zákona č.93/2004 Sb. a zákona č.163/2006 Sb.

Varianta „Příspěvky rozšíření – dle autorizovaného měření pro
technologie“ – Varianta II.
Příspěvky k imisní zátěži NO2 – aritmetický průměr/1 rok
Body výpočtové sítě 1 - 441
minimum
maximum
0,002787
0,035743

Body mimo síť 2001 - 2006
minimum
maximum
0,006378
0,008193
2001
2002
2003
2004
2005
2006

0,007079
0,007096
0,007416
0,007914
0,008193
0,006378
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Příspěvky k imisní zátěži NO2 – aritmetický průměr/1 hod
Body výpočtové sítě 1 - 441
minimum
maximum
0,419369
1,789684

Body mimo síť 2001 - 2006
minimum
maximum
0,666956
0,766843
2001
2002
2003
2004
2005
2006

0,754646
0,748310
0,760621
0,758656
0,766843
0,666956
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Příspěvky k imisní zátěži PM10 – aritmetický průměr/1 rok
Body výpočtové sítě 1 - 441
minimum
maximum
0,001833
0,090451

Body mimo síť 2001 - 2006
minimum
maximum
0,004727
0,006544
2001
2002
2003
2004
2005
2006

0,005448
0,005435
0,005721
0,006260
0,006544
0,004727
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Příspěvky k imisní zátěži PM10 – aritmetický průměr/24 hod
Body výpočtové sítě 1 - 441
minimum
maximum
0,312863
3,164456

Body mimo síť 2001 - 2006
minimum
maximum
0,617942
0,793957
2001
2002
2003
2004
2005
2006

0,758287
0,744527
0,765299
0,778475
0,793957
0,617942
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Příspěvky k imisní zátěži CO – maximální denní klouzavý aritmetický průměr

Body výpočtové sítě 1 - 441
minimum
maximum
0,184791
1,737543

Body mimo síť 2001 - 2006
minimum
maximum
0,349475
0,453914
2001
2002
2003
2004
2005
2006

0,444289
0,435344
0,443013
0,446890
0,453914
0,349475
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Varianta „Celkové příspěvky závodu“ – Varianta III.
Příspěvky k imisní zátěži NO2 – aritmetický průměr/1 rok
Body výpočtové sítě 1 - 441
minimum
maximum
0,006368
0,081662

Body mimo síť 2001 - 2006
minimum
maximum
0,014573
0,018719
2001
2002
2003
2004
2005
2006

0,016173
0,016213
0,016944
0,018081
0,018719
0,014573
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Příspěvky k imisní zátěži NO2 – aritmetický průměr/1 hod
Body výpočtové sítě 1 - 441
minimum
maximum
0,958143
4,088940

Body mimo síť 2001 - 2006
minimum
maximum
1,523814
1,752028
2001
2002
2003
2004
2005
2006

1,724160
1,709686
1,737811
1,733323
1,752028
1,523814
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Příspěvky k imisní zátěži PM10 – aritmetický průměr/1 rok
Body výpočtové sítě 1 - 441
minimum
maximum
0,002929
0,144518

Body mimo síť 2001 - 2006
minimum
maximum
0,007553
0,010455
2001
2002
2003
2004
2005
2006

0,008705
0,008684
0,009141
0,010002
0,010455
0,007553
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Příspěvky k imisní zátěži PM10 – aritmetický průměr/24 hod
Body výpočtové sítě 1 - 441
minimum
maximum
0,499873
5,055976

Body mimo síť 2001 - 2006
minimum
maximum
0,987311
1,268537
2001
2002
2003
2004
2005
2006

1,211546
1,189561
1,222749
1,243801
1,268537
0,987311
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Příspěvky k imisní zátěži CO – maximální denní klouzavý aritmetický průměr

Body výpočtové sítě 1 - 441
minimum
maximum
2,609158
24,533256

Body mimo síť 2001 - 2006
minimum
maximum
4,934416
6,409043
2001
2002
2003
2004
2005
2006

6,273143
6,146844
6,255127
6,309868
6,409043
4,934416
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Závěr:

V rámci vypracované rozptylové studie je řešen příspěvek posuzovaného záměru
k imisní zátěži.
Výpočet imisní zátěže byl v jednotlivých variantách řešen ve výpočtové čtvercové síti o
kroku 100 m, která představuje celkem 14421 výpočtových bodů. Výpočet byl dále
rozšířen o 6 výpočtových bodů 2001 – 2006 mimo výpočtovou síť, které jsou
dokladovány mapovým podkladem. Vstupní podklady pro řešené varianty jsou
specifikovány v příslušných kapitolách oznámení.
Ve výpočtu z liniových zdrojů emisí byly použity pro vyhodnocení příspěvků z dopravy
emisní faktory pro rok 2007 dle programu MEFA v. 02 (Mobilní Emisní Faktory, verze
2002). Tento program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů pro všechny
základní kategorie vozidel různých emisních úrovní. Tento program byl vytvořen
v rámci řešení projektu MŽP VaV/740/3/00. Použité výpočetní vztahy vycházejí
z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice.
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro modelování
znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou
v oblasti ochrany ovzduší.
V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve
výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené
koncentrace sledovaných znečišťujících látek (v µg.m-3):
Varianta

škodlivina
NO2
Varianta I.
NO2
„Příspěvky
rozšíření – dle PM10
PM10
emisních
limitů“
CO
NO2
Varianta II.
NO2
„Příspěvky
rozšíření – dle PM10
autorizovaného PM10
měření“
CO
NO2
NO2
Varianta III.
PM10
„Výsledné
příspěvky po PM10
rozšíření“
CO

Charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 24 hod
Maximální denní 8 hod. klouzavý průměr
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 24 hod
Maximální denní 8 hod. klouzavý průměr
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 24 hod
Maximální denní 8 hod. klouzavý průměr

Výpočtová síť
min
max
0,013417
0,172071
2,018910
8,615832
0,023282
1,148625
3,972982 40,184805
0,184791
1,737543
0,002787
0,035743
0,419369
1,789684
0,001833
0,090451
0,312863
3,164456
0,184791
1,737543
0,006368
0,081662
0,958143
4,088940
0,002929
0,144518
0,499873
5,055976
2,609158 24,533256

Body mimo síť
min
max
0,030706
0,039443
3,210838
3,691710
0,060033
0,083100
7,847126 10,082305
0,349475
0,453914
0,006378
0,008193
0,666956
0,766843
0,004727
0,006544
0,617942
0,793957
0,349475
0,453914
0,014573
0,018719
1,523814
1,752028
0,007553
0,010455
0,987311
1,268537
4,934416
6,409043

Vyhodnocení výsledků
Příspěvky k imisní zátěži NO2

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu
k hodinovému aritmetickému průměru.
Nejbližší stanice AIM nesignalizují překračování stanovených imisních limitů (stanice
AIM 1465).
Samotné příspěvky posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického
průměru pohybují ve výpočtu dle emisních faktorů do 0,17 µg.m-3ve výpočtové síti a do
0,04 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, takže i se zohledněním pozadí nelze
předpokládat v souvislosti s posuzovaným záměrem překročení imisního limitu
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z hlediska roční průměrné koncentrace. Pokud by vyhodnocení bylo provedeno dle
výsledků ve Variantě II., potom se výsledný příspěvek k ročnímu aritmetickému
průměru ve výpočtové síti pohybuje do 0,04 µg.m-3 a do 0,008 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť. Reálně očekávané příspěvky související s posuzovaným záměrem lze
tak označit za malé a nevýznamné. Pokud provedeme vyhodnocení reálných
příspěvků provozu všech stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší dle Varianty III.,
potom se výsledný příspěvek k ročnímu aritmetickému průměru ve výpočtové síti
pohybuje do 0,09 µg.m-3 a do 0,02 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Celkové reálně
očekávané příspěvky k imisní zátěži z hlediska ročního aritmetického průměru NO2 tak
lze označit za malé a nevýznamné.
Samotné příspěvky posuzovaného záměru se z hlediska hodinového aritmetického
průměru pohybují ve výpočtu dle emisních faktorů do 8,62 µg.m-3ve výpočtové síti a do
3,69 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, takže i se zohledněním pozadí nelze
předpokládat v souvislosti s posuzovaným záměrem překročení imisního limitu
z hlediska hodinového aritmetického průměru. Pokud by vyhodnocení bylo provedeno
dle výsledků ve Variantě II., potom se výsledný příspěvek k hodinovému aritmetickému
průměru ve výpočtové síti pohybuje do 1,79 µg.m-3 a do 0,77 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť. Reálně očekávané příspěvky související s posuzovaným záměrem lze
tak označit za malé a nevýznamné. Pokud provedeme vyhodnocení reálných
příspěvků provozu všech stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší dle Varianty III.,
potom se výsledný příspěvek k hodinovému aritmetickému průměru ve výpočtové síti
pohybuje do 4,09 µg.m-3 a do 1,76 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Celkové reálně
očekávané příspěvky k imisní zátěži z hlediska hodinového aritmetického průměru
NO2 tak lze označit za malé a nevýznamné.
Příspěvky k imisní zátěži PM10

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního
aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom
50µg.m-3 (s možností překročení této koncentrace 35 krát za rok).
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM
nesignalizuje překračování ročního imisního limitu, epizodně však dochází k
překračování 24 hodinových koncentrací pro frakci PM10.
Samotné příspěvky posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického
průměru pohybují ve výpočtu dle emisních faktorů do 1,15 µg.m-3ve výpočtové síti a do
0,09 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, takže i se zohledněním pozadí nelze
předpokládat v souvislosti s posuzovaným záměrem překročení imisního limitu
z hlediska roční průměrné koncentrace. Pokud by vyhodnocení bylo provedeno dle
výsledků ve Variantě II., potom se výsledný příspěvek k ročnímu aritmetickému
průměru ve výpočtové síti pohybuje do 0,09 µg.m-3 a do 0,007 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť. Reálně očekávané příspěvky související s posuzovaným záměrem lze
tak označit za malé a nevýznamné. Pokud provedeme vyhodnocení reálných
příspěvků provozu všech stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší dle Varianty III.,
potom se výsledný příspěvek k ročnímu aritmetickému průměru ve výpočtové síti
pohybuje do 0,15 µg.m-3 a do 0,01 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Celkové reálně
očekávané příspěvky k imisní zátěži z hlediska ročního aritmetického průměru PM10
tak lze označit za malé a nevýznamné.
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Samotné příspěvky posuzovaného záměru se z hlediska 24 hodinového aritmetického
průměru pohybují ve výpočtu dle emisních faktorů do 40,18 µg.m-3ve výpočtové síti a
do 10,08 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Pokud by vyhodnocení bylo provedeno
dle výsledků ve Variantě II., potom se výsledný příspěvek k 24 hodinovému
aritmetickému průměru ve výpočtové síti pohybuje do 3,16 µg.m-3 a do 0,79 µg.m-3 u
bodů mimo výpočtovou síť. Reálně očekávané příspěvky související s posuzovaným
záměrem lze tak označit za malé a nevýznamné. Pokud provedeme vyhodnocení
reálných příspěvků provozu všech stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší dle
Varianty III., potom se výsledný příspěvek k 24 hodinovému aritmetickému průměru ve
výpočtové síti pohybuje do 5,06 µg.m-3 a do 1,27 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Celkové reálně očekávané příspěvky k imisní zátěži z hlediska 24 hodinového
aritmetického průměru PM10 tak lze označit za akceptovatelné.
Příspěvky k imisní zátěži CO

Pro uvedenou škodlivinu je stanoven imisní limit jako maximální denní osmihodinový
klouzavý průměr hodnotou 10 000 µg.m-3. Nejbližší stanice AIM nesignalizují
překračování imisních limitů.
V žádné z řešených variant v rámci předložené rozptylové studie nejsou v souvislosti
s posuzovanými příspěvky k imisní zátěži CO dosahovány koncentrace, které by
nějak významněji mohly ovlivnit stávající pozadí zájmového území, respektive platný
imisní limit. Ve vztahu k této škodlivině lze vliv předkládaného záměru označit za malý
a nevýznamný.
Ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě tak lze vyslovit závěr, že uvažované rozšíření
výrobního závodu firmy JTEKT nebude znamenat výraznější změnu v imisní zátěži ve
vztahu ke stávajícímu pozadí zájmového území.

D.1.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti a změnu hydrologických charakteristik

V současné době jsou většinově srážkové vody v prostoru uvažovaného záměru
zasakovány do terénu s výjimkou obslužné komunikace nacházející se v prostoru
plánovaného rozšíření objektu výrobní haly. Pro předpokládané rozšíření byly
srážkové vody počítány na základě roční výšky srážek 590 mm.
Tab. Výpočet množství srážkových vod dle záměru
2

zastavěné plochy
zpevněné plochy
plochy zeleně
čištění komunikací
Celkem za rok

Plocha [m ] Koeficient odtoku
2 700
0,9
1 810
0,7
3 235
0,1

3

Qr [m /rok]
1433,7
623,6
190,9
100,0
2348,2

Množství srážkových vod (resp. vod do dešťové kanalizace) je představováno
objemem 2349 m3 ročně. Jedná se o teoretické hodnoty, skutečné hodnoty jsou
obvykle výrazně nižší. Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje
hodnotu přívalového deště ve výši 143 l/s.ha po dobu 15 minut.
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Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
2 700
1 810
3 235

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Q (l/s)
34,75
18,12
4,63
57,50

3

Qr [m /15 minut]
31,28
16,31
4,17

Jak již bylo uvedeno v předcházející části předkládaného oznámení, srážkové vody
jsou odváděny přes retenční nádrž kanalizací dešťových vod do Podolského potoka.
Vodní dílo je vybudováno dle platných vodoprávních rozhodnutí zn. OŽP / VOD /
771/SI ze dne 17.4.2003 a zn. OŽP/VOD/3992/03/H ze dne 30.10.2003.
Jak je patrné z dokumentace pro stavební povolení pro I. etapu záměru, výpočet
bilancovaných srážkových vod vycházel z předpokládaného rozvoje závodu, a tudíž
jak z hlediska parametrů kanalizace, tak z hlediska stávající retence bylo již v rámci
první etapy uvažováno s předpokládaným rozvojem závodu. Tento fakt souvisí i se
skutečností, že vybudovaný výústní objekt je již připraven se 3 trubkami, každá o
průměru DN 500, přičemž pro stávající areál je využívána pouze jedna.
Vlivy na jakost vod

Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat zejména
v etapě výstavby, částečně i v rámci vlastního provozu.
Výstavba

Vlastní etapa výstavby představuje určité riziko ohrožení kvality podzemních vod. Pro
eliminaci tohoto rizika jsou v doporučeních této dokumentace v etapě výstavby
navržena následující opatření:
• pro stavbu bude vypracován Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých
vodám podle zákona o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci
stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v
havarijním plánu
• na plochách zařízení stavenišť nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM
pro stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím
sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek
• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

Provoz
Srážkové vody

Problematika množství a odvodu srážkových vod byla hodnocena v předchozí části
dokumentace. Realizací uvažovaného záměru nedojde ke zhoršení kvality těchto vod
při respektování následujících doporučení:
•

odkanalizování srážkových vod ze všech zpevněných ploch bude provedeno přes
odlučovače ropných látek

Splaškové vody

Z hlediska řešení likvidace splaškových vod nehrozí žádné významné ovlivnění
životního prostředí. Splaškové vody budou napojeny samostatnou kanalizační
přípojkou na veřejný kanalizační sběrač, který je zakončen ČOV.
Splaškové a technologické vody (které dle předpokladu budou splňovat limity
kanalizačního řadu) budou odváděny na městskou ČOV.
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Technologické odpadní vody

Jedná se prakticky jen o výměnu vody v chladícím okruhu. Proti stávajícímu stavu se
jedná o cca 15 m3 ročně.
Ochrana povrchových a podzemních vod

Posuzovaný záměr nepředstavuje významnější nebezpečí pro kvalitu podzemních
vod. Skladování látek nebezpečných vodám a shromažďování nebezpečných odpadů
se bude provádět v souladu se stávajícími předpisy. Skladování těchto látek a odpadů
mimo označené prostory bude příslušnými provozními předpisy přísně zakázáno.
Pohyb nákladních automobilů v areálu firmy bude pouze po zpevněných
komunikacích. Pokud by došlo k havarijnímu úniku pohonných hmot z těchto vozidel,
lze tuto havárii řešit vhodným způsobem přímo na zpevněné ploše, případně
v retenční nádrži, kam jsou odváděny vody ze zpevněných ploch. Vlivy provozu na
jakost podzemních vod lze označit za nevýznamné. Z hlediska minimalizace
negativních vlivů provozu skladu na vodu jsou doporučena následující opatření:
•

provozovatel předloží ke kolaudaci stavby doklady o nepropustnosti všech záchytných a
havarijních jímek

• veškeré prostory ve kterých se vyskytují látky nebezpečné vodám nebudou napojeny na
kanalizaci a budou zabezpečeny bezodtokovou záchytnou nebo havarijní jímkou příslušného
objemu
• do zahájení zkušebního provozu předložit aktualizovaný „Plán opatření pro případ havárie
a zhoršení jakosti vod, který bude v dostatečném předstihu předložen k vyjádření
příslušnému vodoprávnímu úřadu

Při realizaci všech navržených opatření lze záměr z hlediska vlivu na vodu označit z
hlediska velikosti za malý, z hlediska významnosti taktéž za malý. Z hlediska
navržené koncepce likvidace odpadních vod a navrženého řešení ochrany vod lze
konstatovat, že posuzovaný záměr nebude představovat významnější ovlivnění kvality
povrchových a podzemních vod v etapě výstavby i provozu při respektování
doporučení uvedených tímto oznámením.
Z popisné části oznámení vyplývá, že by záměr neměl znamenat v rámci stavby 2.
etapy ovlivnění existujícího melioračního systému, který je z první etapy výstavby
znám. Přesto je pro další projektovou přípravu doporučeno respektování následujícího
opatření:
•

funkčnost melioračních systémů musí být v rámci 2. etapy stavby zachována

D.1.4. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy

Záměr nevyžaduje dočasný ani trvalý zábor ZPF. Záměr bude realizován na plochách
v kategorii ostatní plochy. Dle předaných podkladů s realizací záměru nesouvisí ani
dočasný zábor ZPF ani dočasný respektive trvalý zábor PUPFL.
Z terénní obhlídky zájmového území je patrné, že v prostoru stavby se nachází
kulturní vrstva zemin jako výsledek terénních úprav v rámci první etapy.
V předkládaném oznámení
následující doporučení:

jsou ve vztahu k této problematice prezentována
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• zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, při
nakládání se skrytou ornicí jí využít v rámci projektu sadových úprav

Znečištění půdy

Z hlediska stávajícího využití pozemků se nepředpokládá kontaminace těchto půd
z hlediska staré ekologické zátěže.
V etapě výstavby nepochybně nelze vyloučit riziko kontaminace půd. Omezení tohoto
rizika může být eliminováno organizací výstavby a plněním opatření zhotovitelem
stavby tak, jak jsou tato doporučení formulována v kapitole hodnocení vlivů na jakost
vod.
Z hlediska vlastního provozu nelze objektivně předpokládat významnou
pravděpodobnost kontaminace půd při respektování opatření navržených tímto
oznámením a při dodržení technického řešení stavby v souladu se zpracovaným
zadáním a při respektování příslušných provozních směrnic. Obecně lze vyvodit závěr,
že při respektování navržených doporučení je možné vliv na kontaminaci půd označit
z hlediska velikosti vlivu jako malý, z hlediska významnosti jako málo významný.
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Realizace záměru není spojena se změnou místní topografie a nemá vliv na stabilitu a
erozi půdy.
Vlivy na chráněné části přírody

Tento vliv v rámci posuzovaného záměru nenastává.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Z hlediska odpadů bude v rámci výstavby a provozu pouze prováděno jejich
shromažďování tj. dočasné uložení na místech k tomu určených a zabezpečených po
dobu nezbytně nutnou.
Výstavba

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude
provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i
použité stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří
investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně
vyhovujícího způsobu využití nebo odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby
odpovídá dodavatel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o
provedení prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze
objektivně určit. Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v
dalších stupních projektové dokumentace respektovány následující podmínky:
•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech
uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
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hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití
•

smluvně zajistit likvidaci a odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti

•

v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění

Provoz

Předpokládané druhy a množství jednotlivých odpadů z etapy provozu jsou souhrnně
uvedeny v předcházející části předkládaného oznámení. Nakládání s odpady v etapě
provozu bude ošetřeno v rámci příslušného složkového zákona a souvisejících
předpisů. Nelze předpokládat významnější změnu ve struktuře vznikajících odpadů
v porovnání se stávajícím stavem, protože se jedná pouze o rozšíření části výrobních
kapacit bez změny technologie výroby. Vliv lze z hlediska velikosti označit za malý, z
hlediska významnosti za málo významný.
D.1.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.
D.1.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Záměr je navrhován v prostoru, který již byl terénními úpravami významně pozměněn.
Vlivy na floru

Realizací posuzovaného záměru dojde k trvalé změně habitatu prostředí tím, že
současný bylinotravní pokryv na plochách rostlého terénu bude skryt a bude
realizována výstavba areálu. Jsou tak dotčeny pouze plochy, které se nenacházejí v
přírodě blízkém stavu.
S ohledem na dotčení druhové skladby rostlin v porovnání s okolními plochami lze
konstatovat, že nejsou dotčeny prostory známých výskytů zvláště chráněných druhů
rostlin. Záměr tak zasahuje pouze prostory výskytu populací stanoviště běžných druhů
rostlin, které jsou zcela hojné na řadě analogických ploch v okolí, lokalita sama
nepředstavuje prostor výskytu reprezentativních či unikátních fytocenóz, resp. lokalitu
přirozené původní vegetace.
Případné dotčení populací uvedených druhů rostlin je nevýznamné s ohledem a
zastoupení těchto druhů na analogických biotopech v okolí, takže popsané vlivy je
možno v daném kontextu pokládat za mírně nepříznivé, trvalé, z hlediska významnosti
za nevýznamné.
S výjimkou důsledné rekultivace pozemků, dotčených stavebními pracemi, ve vztahu
k prevenci další ruderalizaci území v rámci rekultivace, vlivy na floru nevyžadují žádná
další specifická opatření.
Vlivy na prvky dřevin rostoucí mimo les

Vlastní záměr nevyžaduje žádný zásah do mimolesních porostů dřevin. Vliv tak
nenastává. Lze však doporučit, aby v rámci stavby nebyly stavební činností zasaženy
pozemky v severovýchodní části území, kde se plánovaná výstavba dostává do
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kontaktu s břehovými porosty, které jsou pozůstatkem slepého ramene Podolského
potoka. V této souvislosti je formulováno následující doporučení:
•

stavbou nebudou dotčeny prvky dřevin rostoucí mimo les představující břehové porosty
slepého ramene Podolského potoka, které jsou v kontaktu se severovýchodní částí
staveniště

Vlivy na faunu

Druhové spektrum fauny je v zájmové lokalitě velice ochuzené. Lze tedy celkem
spolehlivě i v tomto případě vyvodit závěr, že vlastní lokalita není místem trvalého
výskytu organismů vyžadujících zvláštní ochranu.
Drobnými zemními pracemi budou likvidovány některé populace epigeického hmyzu a
drobných hlodavců, vázaných na dané území, tyto druhy jsou však zastoupeny na
analogických lokalitách v okolí v hojném počtu. S ohledem na tuto skutečnost lze vliv
označit za malý až nulový.
Přímá opatření k záchraně dotčených částí populací prakticky nejsou možná, avšak
z charakteru prostoru zájmového území nelze předpokládat, že by mohlo dojít
k významnému negativnímu vlivu na faunu. Zpracovatelský tým oznámení tedy
nepovažuje za nutné v rámci vlivu na tuto složku životního prostředí formulovat
doporučení pro další projektovou přípravu.
Vlivy na lesní porosty

Záměr v navrhované podobě nepředpokládá žádný zásah do lesních porostů. Vliv lze
označit za nulový.
Vlivy na další významné krajinné prvky
Vlivy na vodní toky a údolní nivy

Tento vliv nenastává.
Vlivy na jezera, rybníky a vodní plochy

Tento vliv nenastává.
Vlivy na prvky ÚSES

Z hodnocení části předloženého Oznámení, týkající se územního systému ekologické
stability krajiny vyplývá, že záměr vlastní výstavby se přímo nedotýká žádného
stávajícího ani navrhovaného skladebného prvku lokálního nebo regionálního prvku
ÚSES ani žádného kosterního prvku ekologické stability krajiny zájmového území.
Vlivy na další ekosystémy

Záměrem nejsou dotčeny jiné než popsané ekosystémy. Významným biologickým
vlivem může být ruderalizace území po výstavbě z důvodu, že plochy zasažené
stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány. Otevřené plochy jsou totiž
vystavovány nástupu ruderálních rostlin a jednoletých plevelů, které mohou znamenat
i ovlivnění druhové skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí. Je proto
doporučeno uplatnit následující podmínku:
•

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů
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D.1.7. Vlivy na krajinu
Posuzovaný záměr bude představovat určitý nárůst nákladní dopravy, která se však
výrazněji nemůže v zájmovém území projevit.
Investorem navrhovaná aktivní varianta záměru znamená určitou změnu stávajících
estetických parametrů vlastního zájmového území.
Dikce § 12 odstavce 1 zákona 114/1992 Sb. v platném znění, definuje krajinný ráz
jako zejména přírodní, kulturní a historickou charakteristiku určitého místa či oblasti,
který je chráněn před činností, snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu; zásahy do
krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny
pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných
území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. Podle
odstavce 2 téhož paragrafu je pokládán za nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody
k činnostem (včetně povolování a umisťování staveb), které by mohly snížit nebo
změnit krajinný ráz.
V rámci rozboru uvedené problematiky je potřebné upozornit na následující
skutečnosti, které vyplývají mj. z publikovaných návrhů metodik pro hodnocení
krajinného rázu (např. sborník konference Hodnocení krajinného rázu, ČVUT Praha,
únor 1999 /Vorel, Slenička eds/, Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve
veřejné správě -I. Míchal a kol., AOPK ČR, Praha, duben 1999):
1. poloha zvláště chráněných území nekoliduje s polohou posuzovaného záměru,
maloplošná chráněná území jsou dostatečně vzdálena. V kontextu pohledových
aspektů se pohledová poloha nejbližších zvláště chráněných území v určujících
pohledových osách od posuzovaného objektu (i přes něj) neprojevuje, nemůže být
tedy ovlivněna oslabením jejich estetického působení jako součásti vizuálně
vnímatelného krajinného prostoru. Tuto součást hodnocení není tedy nutno
uvažovat
2. poloha významných krajinných prvků „ze zákona“ se taktéž v přímém kontaktu se
záměrem nenachází
3. Kulturní dominanty krajiny nejsou záměrem v zásadě ovlivněny, pohledově se
v určujícím vizuálně vnímatelném krajinném prostoru totiž projevují jen omezeně
4. Harmonické měřítko v krajině – rozměry a celková plocha výrobního areálu v jeho
konečné podobě jsou však již částečně objektem velkého měřítka, který však není
v hmotovém rozporu se stávajícím stavem v území. V rámci krajinného rázu území
znamená posuzovaný záměr vytvoření další dominanty odlišné měřítkem či vztahy
v krajině, avšak navazující na stávající funkční využití průmyslové zóny. Argumenty
o narušení krajinného rázu či snížení parametrů krajinného rázu ohledně měřítka
však věcně obstojí.
5. Harmonické vztahy v krajině - vazba na to, zda:
•
•

je v území vytvářena nová charakteristika území (ano, jde o zástavbu většinově na rostlém
terénu v dosud omezeně zastavěném území stávajícího okraje průmyslové zóny).
mění se v zásadě určující negativní krajinná složka – zemědělský agroekosystém tím, že
v konečné fázi bude realizováno rozšíření výrobního závodu s obslužnými komunikacemi,
parkovišti a provozním zázemím. Jde tedy o plošně patrnou změnu určující negativní krajinné
složky významným způsobem s doplňkovou trvalou náhradou pozitivních složek zástavbou.
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V dané souvislosti pokládá zpracovatelský tým oznámení za důležité shrnout
především následující aspekty, které je nutno pokládat za podstatné při řešení
problematiky ochrany krajinného rázu:
Vznik nové charakteristiky území - vznikne nová charakteristika území formou trvalé
zástavby s výrazným podílem trvalého zpevnění, avšak s přímou návazností na jiné
velkoplošné areály výrobního charakteru. V daném kontextu jde o vliv nepříznivý,
středně významný a trvalý. Je třeba však zohlednit skutečnost, že záměr je situován
do průmyslové zóny určené svým charakterem k výstavbě objektů tohoto charakteru.
Narušení poměru krajinných složek - jednoznačně ano, protože k patrným změnám
dojde: negativní krajinná složka nezpevněných ploch je ve výše uvedeném rozsahu
nahrazena rozšířením areálu výrobního závodu, včetně podílu zpevnění dnešního
rostlého terénu, tedy negativní složkou zastavěného území. Areál je vnitřně členěn na
přímo zastavěné plochy (objekty, komunikace) a další nezpevněné plochy. Dojde tak
k prohloubení převahy negativních krajinných složek.
Uvedená konstatování dokladují následující pohledy v pořadí:
ü východní
ü západní
ü severní
ü jižní
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Na základě výše uvedeného rozboru lze konstatovat, že změny krajinného rázu je
možno pokládat za částečně nepříznivé až středně významné. Z hlediska výše
uvedených skutečností doporučuje zpracovatel oznámení následující opatření:
• součástí dokumentace pro stavební povolení bude projekt sadových úprav areálu ve kterém
budou kromě jiného respektovány následující zásady:

⇒ liniová zahuštěná výsadba stromů a keřů podél hranic areálu
⇒ realizovat ucelené plochy sadových úprav
s respektováním rozhledových parametrů na
komunikacích a ochranných pásem podzemních inženýrských sítí
⇒ použít zapěstované jedince stanovištně odpovídajících druhů dřevin, zejména na plochách sadových
úprav podél hranic areálu

Navrhovaný záměr nezasahuje do ploch rekreačního využití území, vlastní zájmové
území není předmětem vázaného cestovního ruchu, v místě není zahrádkářská
kolonie, sportoviště či jiné místo soustředění rekreačních a oddechových aktivit.
Záměr tak lze z hlediska uvedeného vlivu považovat za nulový.
Charakter provozu vylučuje šíření hlodavců, resp. vytváření podmínek pro jejich
přežívání v areálu, rovněž tak není nutno uvažovat s možností vzniku podmínek pro
přežívání obtížných druhů hmyzu.

D.1.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.
Z hlediska provádění zemních prací bude postupováno ve smyslu zákona č.20/87 Sb.
o státní památkové péči a zákona č 242/92 Sb.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad
na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty
nemateriální povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území
vyloučit ojedinělé archeologické nálezy.
Otázky prevence ruderalizace území jsou řešeny v rámci vlivů na ekosystémy s tím,
že důraz je nutno položit na rekultivaci všech prostorů, postižených stavebními
pracemi.
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D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Předkládaný záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze všech
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se
jedná o aktivitu navrhovanou v zóně určené územním plánem pro obdobné záměry.
Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů
záměru na životní prostředí. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly
D.I. předloženého oznámení je patrné, že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a
významnosti lze očekávat zejména v oblasti vlivů na ovzduší a vlivů na vodu
s ohledem na situování objektu.
Nejvýznamnější aspekt související s nevyhovujícím dopravním napojením průmyslové
zóny – akustická situace podél stávající příjezdové komunikace – nebude díky
minimálním novým vyvolaným přepravním nárokům změněna. Lze tedy konstatovat,
že z hlediska akustické situace v území je patrné, že navržené řešení nepředstavuje
výraznější a hygienicky významnou změnu akustické situace.
Záměr nepředstavuje zábor ZPF respektive PUPFL.
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobněji
komentované v příslušných pasážích oznámení, lze záměr označit z hlediska velikosti
vlivů za malý až málo významný, z hlediska významnosti vlivů za málo až středně
významný.

D.3. Údaje o možných
přesahujících státní hranice

významných

nepříznivých

Při realizaci záměru nelze nepředpokládat vlivy přesahující státní hranice.
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D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
V dalším textu je uveden návrh opatření dle zpracovatele oznámení, které je účelné
zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, případně při realizaci stavby:
•

odkanalizování srážkových vod ze všech zpevněných ploch bude provedeno přes
odlučovače ropných látek

•

veškeré prostory ve kterých se vyskytují látky nebezpečné vodám nebudou napojeny na
kanalizaci a budou zabezpečeny bezodtokovou záchytnou nebo havarijní jímkou příslušného
objemu

•

v rámci další projektové přípravy dokladovat dostačující výkon čerpadel v retenční nádrži ve
vztahu k uvažovanému rozšíření zpevněných a zastavěných ploch a v případě potřeby
dokladovat nezbytné posílení těchto čerpadel

•

funkčnost melioračních systémů musí být v rámci 2. etapy stavby zachována

•

stavbou nebudou dotčeny prvky dřevin rostoucí mimo les představující břehové porosty
slepého ramene Podolského potoka, které jsou v kontaktu se severovýchodní částí
staveniště

•

v rámci další projektové přípravy doložit garantované hladiny akustického tlaku pro nově
navrhované zdroje hluku; před uvedením záměru do zkušebního provozu doložit reálně
naměřené hladiny akustického tlaku u stávajících stacionárních zdrojů hluku, v průběhu
zkušebního provozu potom i nově navrhovaných zdrojů hluku v rámci 2. etapy záměru

•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech
uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

součástí dokumentace pro stavební povolení bude projekt sadových úprav areálu ve kterém
budou kromě jiného respektovány následující zásady:
⇒ liniová zahuštěná výsadba stromů a keřů podél hranic areálu
⇒ realizovat ucelené plochy sadových úprav
s respektováním rozhledových parametrů na
komunikacích a ochranných pásem podzemních inženýrských sítí
⇒ použít zapěstované jedince stanovištně odpovídajících druhů dřevin, zejména na plochách
sadových úprav podél hranic areálu

•

zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, při
nakládání se skrytou ornicí jí využít v rámci projektu sadových úprav

•

pro stavbu bude vypracován Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých
vodám podle zákona o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci
stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v
havarijním plánu

•

na plochách zařízení stavenišť nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM
pro stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím
sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek

•

v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

•

dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především
v průběhu zemních prací

•

zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány
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•

celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů

•

oznamovatel záměru bude od případného vydání souhlasného stanoviska v procesu EIA
předávat dotčené obci a orgánu ochrany veřejného zdraví na jejich vyžádání údaje o počtech
příjezdů všech automobilů do závodu; tak bude zajištěna kontrola počtu příjezdů automobilů
před realizací 2. etapy závodu a po jejím uvedení do provozu a plnění závazku oznamovatele,
že realizací 2. etapy nedojde k navýšení dopravní obslužnosti s výjimkou bilancovaných
nových nároků na TNA

• do zahájení zkušebního provozu předložit aktualizovaný „Plán opatření pro případ havárie
a zhoršení jakosti vod, který bude v dostatečném předstihu předložen k vyjádření
příslušnému vodoprávnímu úřadu
•

v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění

•

provozovatel předloží ke kolaudaci stavby doklady o nepropustnosti všech záchytných a
havarijních jímek

•

před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení aktualizovaný
Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod

•

před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení aktualizovaný
požární řád závodu

•

seznámit dotčenou obec před zahájením zkušebního provozu s havarijním plánem, jehož
součástí bude i uvedení způsobu vyrozumění o vzniku havarijní situace, a to zejména u
objektů nejbližší obytné zástavby

•

smluvně zajistit likvidaci a odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti
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D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:
n literární údaje (viz seznam literatury)
n terénní průzkumy
n osobní jednání
Problematika hluku ze stacionárních zdrojů byla zpracována dle Podkladů pro
navrhování a posuzování průmyslových výrob - stavební akustika, problematika hluku
z mobilních zdrojů byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku
z dopravy - VÚVA Praha s pomocí programu HLUK+, verze 7.16. Hodnocení vlivu
imisí z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění bylo provedeno podle
metodiky SYMOS 97, verze 2003.
Seznam použité literatury a podkladů
1) JTEKT Pardubice Phase 2 , TAKENKA EUROPE, dokumentace pro územní řízení,
2006
2) Bubník J.: Modely pro výpočet znečištění ovzduší z provozu automobilové dopravy
používané v ČHMÚ a praktické příklady výpočtu imisní zátěže, Sb. předn.: "Metody
stanovení emisní a imisní zátěže z mobilních zdrojů znečištění ovzduší, FINISH s.r.o.,
Pardubice, 1995
3) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha
4) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha
5) Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der
Tschechoslowakei. - Studia
Geographica,Brno,16:1-74
6) Kolektiv: Hygiena, díl 1., faktory životního prostředí ovlivňující zdraví, Univerzita Karlova,
Praha, 1996
7) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991
8) Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území České republiky včetně
doprovodných meteorologických dat, ČHMÚ, 1997
9) Hejný S.et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. - Academia,
Praha.
10) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002):
Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha.
11) Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky
(stav v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166.
12) Neuhäuslová Z. et al. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia, Praha.
13) Rothmaler W.et al.(1976) : Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD.
Kritischer Band.- Berlin.
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D.6. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování oznámení
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou
prognózou, ale pouze maximální možnou syntézou na základě stávajících znalostí.
Podle toho je k nim třeba také přistupovat.
Uváděný popis jednotlivých technologických částí výroby vychází z údajů
z rozpracovaného projektu pro územní řízení, nebo informací projektanta záměru.
Podrobnější popis technologie, včetně bilančních údajů a specifikace strojního zařízení
bude součástí dalších stupňů projektové dokumentace.Tyto podklady budou
promítnuty do projektu pro stavební řízení. Z výše uvedených důvodů jsou v souboru
doporučených opatření formulována i některá všeobecná opatření
Za nezbytné je však třeba požadovat realizování souboru doporučení, která vzešla ze
zpracování oznámení, zejména pro etapu přípravy, jejichž respektováním lze negativní
vlivy na životní prostředí minimalizovat.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předložený záměr je navržen jednovariantně. To znamená, že je posouzena velikost
a významnost vlivů té aktivity, která je oznamovatelem uvažována a jíž je podřizováno
projektové řešení záměru a která vyplývá z původní dlouhodobé koncepce rozvoje
závodu.

F. ZÁVĚR
V rámci předloženého oznámení v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve
znění zákona č. 163/2006 Sb. byl předložený záměr posouzen z hlediska velikosti a
významnosti vlivu na jednotlivé složky životního prostředí. Z hodnocení vlivu výstavby
a provozu posuzovaného záměru na životní prostředí vyplývá, že výstavba a následný
provoz předkládaného záměru by v dané lokalitě mohl být realizovatelný při
respektování podmínek doporučených předkládaným oznámením za jednoznačné
podmínky zachování uvedených bilančních nároků ve vztahu k vyvolané nové dopravě
související uvažovaným záměrem .
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G. VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Předmětem předkládaného oznámení je záměr „JTEKT Pardubice Phase 2“.
Na stávající závod proběhl proces EIA dle zákona 100/2001 Sb. oznámení zpracovala
firma EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové pod názvem „Výstavba areálu Toyoda
pro výrobu automobilových součástek, průmyslová zóna Staré Čívice – Pardubice
v říjnu 2002“. Záměr byl zařazen dle Přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb. do kategorie
II, bod 4.1. a 10.6.
Záměr byl v kompetenci Krajského úřadu Pardubického kraje, který dne 26.11.2002
pod zn OŽPZ/5893/02/FE/EIA-UZ vydal závěr zjišťovacího řízení s tím, že záměr
„Výstavba areálu Toyoda pro výrobu automobilových součástek, průmyslová
zóna Čivice“ nebude posuzován podle citovaného zákona.
Dle stávajícího zákona č.100/2001 Sb. ve znění zákona č.163/2006 Sb. je v paragrafu
4, odstavci 1) uvedeno:
§4
Předmět posuzování vlivů záměru
na životní prostředí

(1) Předmětem posuzování podle tohoto zákona jsou
a) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I a změny těchto záměrů,
pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní
hodnoty, je-li uvedena; tyto záměry a změny záměrů podléhají posuzování vždy,
b) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii II včetně záměrů
nedosahujících příslušných limitních hodnot; tyto záměry podléhají posuzování, pokud
se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na životní prostředí,
c) změny záměru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu, pokud má být významně
zvýšena jeho kapacita a rozsah, nebo pokud se významně mění jeho technologie,
řízení provozu nebo způsob užívání a nejedná-li se o změny podle písmene a); tyto
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že
mohou mít významný vliv na životní prostředí,
d) záměry, u nichž se žádá o prodloužení platnosti stanoviska podle § 10 odst. 3,
pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 7.
Z dikce uvedeného §4 odst.1) zákona č.100/2001 Sb. v platném znění je tudíž patrné,
že na předkládaný záměr bude aplikován §4 odst.1) písm. c)., a to ve vztahu k bodu
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.
Provoz plní uložené emisní limity. Výše emisí je významně nižší než bylo uvažováno
v oznámení dle zák. 100/2001 Sb. Závod má vypracovány všechny potřebné materiály
z hlediska ochrany životního prostředí a zajišťuje jejich uplatňování ve výrobním
procesu.
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Záměr znamená další zaplňování průmyslové zóny v návaznosti na již realizované
záměry. Situování záměru je patrné z následující situace:

Výrobu lze obecně označit za lehkou strojírenskou výrobu. Jedná se o výrobu
ocelových a hliníkových součástek pro automobilový průmysl s tím, že v rámci záměru
dochází ke kapacitním změnám pouze v části technologie týkající se lití hliníku pod
tlakem.
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V zásadě se jedná o následující technologie, které jsou ve stávajícím výrobním závodě
realizovány:
První technologie: Je sestavena z pece na tavbu a udržování taveniny na potřebné
teplotě. Pec je elektrická s temperací na zemní plyn. Do této pece jsou přiváženy
hliníkové polotovary, další vstupní suroviny jsou případné legury. V tavící peci vzniká
tekutý kov (tavenina), který je použit na následující odlévání. Pec pracuje v tavícím a
udržovacím cyklu. Do připravovaných forem je tavenina vstřikována, po vychladnutí je
vyjmuta a je dále upravována (povrchová úprava – omílání, tryskání, srážení hran,
vrtání). Polotovar je tímto pro další zpracování hotov.
Druhá technologie: Slouží pro výrobu ocelových součástek. Polotovary jsou broušeny
a vrtány a následně kaleny. Tato část technologie se z hlediska kapacit nemění.
Třetí technologie: Je sestavena z několika technologických celků. Ze zásobníků jsou
polotovary dále upravovány (řezány, vrtány, broušeny). Polotovary jsou odolejovány a
po finální rozměrové úpravě je povrch polotovaru stabilizován v peci.
Čtvrtá technologie: Zajišťuje výrobu (hřídele, vačkové hřídele a podobně) nebo úpravu
polotovarů (boxy diferenciálů). Práce se týkají centrování, obrábění, vrtání, odstranění
přelisů a odmaštění výrobků.
V nové části závodu (přístavbě stávající haly) bude realizováno tavení hliníkové slitiny
a další linky lití, v dosud nevyužívané části stávající haly pak další opracovací linky pro
finální výrobky na bázi hliníku. Jedná se o technologii, která je výše označována jako
technologie první. Stávající tavení bude rozšířeno z jednoho zařízení na tři, obdobně
se to týká linek lití a tryskání.
Cílová kapacita výroby je tedy produkce výrobků na bázi hliníkových slitin se vstupní
surovinou 65 t Al slitin/měsíc, tj. 780 t/rok.
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
n znečištění ovzduší
n hluk
Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, v rozptylové
studii jsou řešeny bodové, liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší související
s provozem posuzovaného záměru. Řešen je příspěvek posuzovaného záměru
k imisní zátěži . Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin byl proveden s využitím
programu SYMOS 97, verze 2003. Z výsledků výpočtů je patrné, že příspěvky
z uvažovaných zdrojů znečištění ovzduší lze označit za malé a málo významné.
Posuzovaný záměr bude představovat provoz nových stacionárních, liniových a
plošných zdrojů hluku. Pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na akustickou
situaci v území byla vypracována akustická studie, posuzující akustickou situaci
v lokalitě v souvislosti s dopravou .Zpracovatel akustické studie, firma ECO-ENVICONSULT, je nositelem licence na program HLUK+, verze 7.16 na základě registrační
karty z ledna 2000. Při garantování předloženého rozboru nově vyvolaných nároků na
dopravu, které jsou minimální a neznamenají navýšení dopravy ve směru do Pardubic
jsou vlivy předkládaného záměru na akustickou situaci malé a nevýznamné.
Z hlediska vodního hospodářství nedojde ke změně ve stávající koncepci nakládání
s odpadními vodami s tím, že z hlediska srážkových vod byla v oznámení popisovaná
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vodohospodářská díla bilancována na celý plánovaný rozvoj závodu. Vliv lze tudíž pro
tuto etapu označit za malý a nevýznamný.
Rozšíření výroby závodu nepředstavuje významnější nebezpečí pro kvalitu
podzemních vod. Vlastní výrobní objekt nebude napojen na kanalizaci. Skladování
látek nebezpečných vodám a shromažďování nebezpečných odpadů se bude
provádět v souladu se stávajícími předpisy. Skladování těchto látek a odpadů mimo
označené prostory bude příslušnými provozními předpisy přísně zakázáno. Pohyb
nákladních automobilů v areálu firmy bude pouze po zpevněných komunikacích.
Pokud by došlo k havarijnímu úniku pohonných hmot z těchto vozidel, lze tuto havárii
řešit vhodným způsobem přímo na zpevněné ploše. Vlivy provozu na jakost
podzemních vod lze označit za nevýznamné.
Záměr nevyžaduje trvalý zábor ZPF respektive PUPFL.
Z hlediska stávajícího využití pozemků pro zemědělské účely se nepředpokládá
kontaminace těchto půd z hlediska staré ekologické zátěže.
V etapě výstavby nepochybně nelze vyloučit riziko kontaminace půd. Omezení tohoto
rizika může být eliminováno organizací výstavby a plněním opatření zhotovitelem
stavby tak, jak jsou tato doporučení formulována v kapitole hodnocení vlivů na jakost
vod.
Z hlediska vlastního provozu nelze objektivně předpokládat významnou
pravděpodobnost kontaminace půd při respektování opatření navržených tímto
oznámením a při dodržení technického řešení stavby v souladu se zpracovaným
zadáním a při respektování příslušných provozních směrnic. Obecně lze vyvodit závěr,
že při respektování navržených doporučení je možné vliv na kontaminaci půd označit
z hlediska velikosti vlivu jako malý, z hlediska významnosti jako málo významný.
Realizace záměru není spojena se změnou místní topografie a nemá vliv na stabilitu a
erozi půdy.
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.
Záměr je navrhován na plochách ruderalizovaných pozemků, v přímé návaznosti na
stávající průmyslové objekty. Na základě provedených průzkumů lze vyslovit závěr, že
vliv na přírodní složky ekosystémů jak v etapě výstavby, tak i v etapě provozu je malý
a málo významný.
Investorem navrhovaná aktivní varianta záměru znamená určitou změnu stávajících
estetických parametrů vlastního zájmového území.
Navrhovaný záměr nezasahuje do ploch rekreačního využití území, vlastní zájmové
území není předmětem vázaného cestovního ruchu, v místě není zahrádkářská
kolonie, sportoviště či jiné místo soustředění rekreačních a oddechových aktivit.
Záměr tak lze z hlediska uvedeného vlivu považovat za nulový.
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad
na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty
nemateriální povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území
vyloučit ojedinělé archeologické nálezy.
Vlivy na jiné složky životního prostředí nejsou předpokládány.
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Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.,
ve znění zákona č.93/2004 Sb. a zákona č.163/2006 Sb.

H. PŘÍLOHY
1) Vyjádření o souladu stavby s územním plánem
2) Protokoly o měření hluku
3) Bezpečnostní listy

zpracovatel oznámení:
RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
ECO-ENVI-CONSULT
Sladkovského 111
506 01 Jičín
IČO: 42921082
DIČ: CZ6002271825
tel.: 466260219
603483099
493523256
fax: 466260219
e-mail: tomas.bajer@wo.cz

Dubinská 720
530 12 Pardubice

Spolupráce:
Ing. Josef Tomášek, CSc.
Ing. Martin Šára
Ing. Ivana Lundáková
RNDr. Jiří Veselý
RNDr. Vladimír Faltys

Datum zpracování oznámení:

25.10. 2006

Podpis zpracovatele oznámení:
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