
Zařízení pro úpravu a odstraňování vadných airbagů a přitahovačů bezpečnostních pásů  
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění 

 

 
Oznámení 

 o hodnocení vlivů na životní prostředí dle 
přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.  

v platném znění  
 

Zařízení pro úpravu a odstraňování 
vadných airbagů a přitahovačů 

bezpečnostních pásů  

 
oznamovatel: 

Ing. Jan Uhlíř  
 
 
 

(květen 2007) 



Zařízení pro úpravu a odstraňování vadných airbagů a přitahovačů bezpečnostních pásů  
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění 

2 
 

 

  
 

 
 

Oznámení  
o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 

č.3 zákona č.100/2001 Sb.  
v platném znění 

 

Zařízení pro úpravu a odstraňování 
vadných airbagů a přitahovačů 

bezpečnostních pásů 

 

 

 
Zhotovitel: 

ECO-ENVI-CONSULT 
Sladkovského 111 
506 01 Jičín 
Oprávněná osoba: 
RNDr. Tomáš Bajer, CSc. 
Dubinská 720                                   Sladkovského 111 
530 12 Pardubice                                  506 01 Jičín 
tel.: 603483099                              493523256 
        466260219  
držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/01 Sb., 
č.osvědčení 2719/4343/OEP/92/93, autorizace prodloužena rozhodnutím č.j. 45657/ENV/06 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(květen 2007)



Zařízení pro úpravu a odstraňování vadných airbagů a přitahovačů bezpečnostních pásů  
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění 

3 
 

 

Oznámení  
o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 

č.3 zákona č.100/2001 Sb.  
v platném znění 

 
 

Zařízení pro úpravu a odstraňování 
vadných airbagů a přitahovačů 

bezpečnostních pásů  

 
Oznámení o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/01 Sb. v platném 
znění zpracoval:  
 
RNDr. Tomáš Bajer, CSc., ECO-ENVI-CONSULT Jičín 
držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona  č.100/01 
Sb., č.osvědčení 2719/4343/OEP/92/93, autorizace prodloužena rozhodnutím č.j. 45657/ENV/06 

Ing. Libor Ládyš, EKOLAGROUP s.r.o.,  Praha 

Doc. Ing. T. Sákra, CSc. TOMSA Pardubice 

Ing. Jana Bajerová, ECO-ENVI-CONSULT Jičín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(květen 2007) 



Zařízení pro úpravu a odstraňování vadných airbagů a přitahovačů bezpečnostních pásů  
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění 

4 
 

OBSAH: 
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI ................................................................................................................................ 5 
A.I.  OBCHODNÍ FIRMA................................................................................................................................................................. 5 
A.II.  IČO.................................................................................................................................................................................. 5 
A.III.  SÍDLO............................................................................................................................................................................... 5 
A.IV. JMÉNO, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTĚ A TELEFON OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE OZNAMOVATELE ..................................................................... 5 
B.  ÚDAJE  O  ZÁMĚRU.......................................................................................................................................... 6 
B.I.  ZÁKLADNÍ  ÚDAJE ................................................................................................................................................................. 6 
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1..............................................................................................6 
B.I.2.  Kapacita (rozsah) záměru..........................................................................................................................6 
B.I.3.  Umístění záměru .......................................................................................................................................6 
B.I.4.  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry .............................................................................6 
B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění ..............................................................................................6 
B.I.6.  Popis technického a technologického řešení záměru ..................................................................................7 
B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení .......................................................... 13 
B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků ....................................................................................... 13 
B.II. ÚDAJE O VSTUPECH ............................................................................................................................................................15 
B.II.1.  Půda ...................................................................................................................................................... 15 
B.II.2. Voda ....................................................................................................................................................... 18 
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje................................................................................................... 18 
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu ................................................................................................. 18 
B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH .........................................................................................................................................................19 
B.III.1.  Ovzduší................................................................................................................................................. 19 
B.III.2.  Odpadní vody........................................................................................................................................ 20 
B.III.3.  Odpady ................................................................................................................................................. 20 
B.III.4.  Hluk, vibrace ......................................................................................................................................... 21 
B.III.5.  Doplňující údaje..................................................................................................................................... 22 
C. ÚDAJE  O  STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ................................................................ 23 
C.1. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ ..................................................................23 
C.2. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ .....................................................................24 
C.2.1.Ovzduší ................................................................................................................................................... 24 
C.2.2. Voda....................................................................................................................................................... 24 
C.2.3. Půda....................................................................................................................................................... 28 
C.2.4. Geofaktory životního prostředí ................................................................................................................. 28 
C.2.5. Fauna a flora........................................................................................................................................... 29 
Biogeografické členění ...................................................................................................................................... 29 
C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz..................................................................................... 29 
C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání............................................................................................................... 30 
D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ ......................................................................................................................................................... 32 
D.I. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A 

VÝZNAMNOSTI .......................................................................................................................................................................32 
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů ........................................................................ 32 
D.I.2. Vlivy na ovzduší ....................................................................................................................................... 36 
D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody ........................................................................................................ 37 
D.I.4. Vlivy na půdu ........................................................................................................................................... 37 
D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje............................................................................................ 37 
D.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy ............................................................................................................ 37 
D.I.7. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu ....................................................................................... 38 
D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky .............................................................................................. 38 
D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI ..............................................................................................39 
D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE .................................................39 
D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ  KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ...........................................................................................................................................................................39 
D.V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ ...........................40 
D.VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ 

(DOKUMENTACE)..................................................................................................................................................................41 
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU........................................................................................................ 41 
F. ZÁVĚR.............................................................................................................................................................. 41 
G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU ................................................ 42 
H. PŘÍLOHY.......................................................................................................................................................... 48 
 



Zařízení pro úpravu a odstraňování vadných airbagů a přitahovačů bezpečnostních pásů  
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění 

5 
 

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

 
 
A.I.  Obchodní firma 
 Ing. Jan Uhlíř – EXPLODUL      

    
 

A.II.  IČO 
44487991 

 

A.III.  Sídlo 
 Arbesova 63 
 Pardubice 19 
 5 3 3  5 3   

                                        
 
 
 
A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce 
oznamovatele 

  
Oznamovatel:  Ing. Jan Uhlíř 

tel/fax: 466416096  
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B.  ÚDAJE  O  ZÁMĚRU   
B.I.  Základní  údaje 
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1 
Název záměru: Zařízení pro úpravu a odstraňování vadných airbagů a přitahovačů 
bezpečnostních pásů 
Jedná se o záměr dle přílohy č.1, kategorie II: 10.1 Zařízení ke skladování, úpravě 
nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, 
energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů, kde příslušným 
úřadem pro proces posuzování vlivů na životní prostředí je Krajský úřad Pardubického 
kraje. 

B.I.2.  Kapacita (rozsah) záměru 
Předpokládaný objem upravovaných a odstraňovaných airbagů a přitahovačů 
bezpečnostních pásů  je uvažován 2 000 kusů ročně. V souladu s přílohou č. 4 k zákonu 
č. 185/2001 Sb. v platném znění  je uvedená činnost chápána dle kódu D 14 - Úprava 
jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) před jejich odstraněním 
některým z postupů uvedených pod označením D1 až D13. V tomto případě lze pro 
vadné airbagy a přitahovače bezpečnostních pásů aplikovat kód  160 110 -Výbušné 
součásti (např. airbagy). Úprava spočívá v odpálení pyroslože, čímž je odstraněna 
nebezpečná vlastnost odpadu pod kódem H1 – Výbušnost. Uvedeným postupem tak 
vznikají odpady v kategorii ostatní odpad, zařazené dle katalogu odpadů následovně: 
Využívané jako druhotné suroviny: 
ü 19 12 02  – železné kovy 
ü 19 12 03  – neželezné kovy 
ü 19 12 04  – plasty a kaučuk (v  konkrétním  případě  se  jedná  o  část  plastů  

                               jednodruhových, využitých jako druhotná surovina) 
Ukládané na odpovídající skládku: 
ü  19 12 04 – plasty  a  kaučuk  (bezpečnostní  pásy, vaky  airbagu,  ostatní 
                        nevytříditelné plastové součástky) 

 
B.I.3.  Umístění záměru 
kraj:    Pardubický   
obec:    Polička 
katastrální území: Polička 

B.I.4.  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Záměr negeneruje žádnou jinou významnější kumulaci s jinými záměry. 

B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 
V rámci výstupní kontroly v automobilových závodech jsou vyčleňovány airbagy nebo 
přitahovače bezpečnostních  pásů, které jsou aktivní, avšak vykazují parametry 
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neumožňující jejich instalaci do automobilů. Stejně tak mohou být upravovány a 
odstraňovány vymontované aktivní airbagy z autovraků. 
Úprava a odstranění spočívá v bezpečném odpálení airbagů a pásů v mobilním zařízení 
a následném roztříděním surovin, z nichž mnohé jsou znovuvyužitelnými surovinami. 
Samotné bezpečné odpálení je dle dohody provozovatele prováděno na střelnici  
Poličských strojíren a.s., a to přibližně 4 až 8 x ročně. Airbagy a přitahovače pásů jsou 
po vytvoření odpovídajícího množství u příslušného automobilového závodu  převezeny 
automobilem oprávněného přepravce výbušnin přímo do prostoru odpálení generátorů a 
přitahovačů pásu. 
 

B.I.6.  Popis technického a technologického řešení záměru 
Úprava airbagů a přitahovačů pásů spočívá v jejich přeměně z nebezpečného odpadu 
odpálením v mobilním zařízení z části na využitelné suroviny, z části na ostatní odpad. 
Uvedená činnost odpálení v mobilním zařízení bude vždy realizována v prostoru trhací 
jámy Poličských strojíren a.s. v Poličce.  
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Airbag a přitahovač bezpečnostního pásu je součástí zádržného systému cestujících 
v automobilu. Airbag má tyto součásti: 

- generátor plynu – kovové těleso s náplní argonu, pyrotechnickou složí 
a elektrickým zapalovačem 

- vak z pevné textilie 
- kovová nebo plastová schránka 
- plastový kryt (PE, PP, PC) 
- kovové vypouštěcí zařízení 

Generátor plynu obsahuje pyrotechnickou část obsahující elektrický zapalovač 
s miligramy aktivní slože, pyrotechnickou náplň cca 8g (NaNO3 , NaClO4, aktivní pojivo) 
a tepelnou pojistku s miligramy aktivního materiálu. 
Dále obsahuje kovovou směsnou komoru s průduchy mezi pyrotechnickou částí a 
natlakovanou plynovou komorou. Plynová komora obsahuje asi 35 MPa stlačeného  
technického argonu. 
Všechny ve stávající době vyráběné airbagy jsou vyráběny jako kombinované s malým 
množstvím pyroslože, kterou se otevře bariera zásobníčku s technickým argonem. 
Pyroslože nemusí vzbuzovat barevný efekt jako zábavní elektrotechnika, a proto se 
nepoužívají soli kovů (Ba, Cr, Co, Ni apod.) Pyroslož s argonem tvoří maximálně 1% 
hmotnosti povoleného ekvivalentu TNT (53 kg). 
Některé starší typy airbagů nepoužívají argon (ale jen pyroslož), stejně jako všechny 
přitahovače bezpečnostních pásů. 
V nepoškozeném stavu je funkčnost modulu (airbagu) zaručena 10 roků a nehrozí 
určeným funkcím ztráta. Je třeba vyloučit teplotu nad 1500C, kdy může dojít 
k samovznícení. 
Vlastnosti fyzikální 

Zápalná teplota 295 0C 
Zápalný odpor 2,0  -+  0,4 Ω 
All-Fire proud ≥ 1 200 mA 
No-Fire proud ≤ 250 mA 
Přípustný kontrolní proud ≤ 40 mA 
Elektrická odolnost 25 kV, 500 pF 
Izolační odpor 50 MΩ 
Bezpečná výška pádu (beton) 3m 

Chemické složení pyroslože v generátoru 
Chemická látka Číslo CAS Množství 
Elektrická pilule 
TiH2 – titanhydrid 
KClO4 – chlorečnan draselný 

 
7704-89-5 
7718-74-7 

< 0,01 g 

Pyrotechnická slož 
NH4ClO4 – chlorečnan amonný 
NaNO3 – dusičnan sodný 

 
7790-98-9 
7631-99-4 

< 4 g 

Inertní plyn  
Ar+He technický argon cca 300 barů 

7440-37-1 < 15 g 

Technologie  a obsluha zařízení 
Zařízení je určeno k  ničení pyrotechnické slože, uvolňující z generátoru plynu technický 
argon, kterým se v případě havárie auta naplní airbag. V případě pásů pyropojistka 
uvolní mechanismus, který se pevně zasekne proti vržení jezdce vpřed po nárazu 
vozidla. Mobilní zařízení je určeno k přeměně nebezpečného odpadu (NO) kód 160110 
na ostatní odpady, z nichž většina je využitelná jako druhotné suroviny, zbytek se 
odstraňuje ukládáním na odpovídající skládku. 
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Zařízení se skládá z následujících částí: 
- dopravní prostředek oprávněného přepravce výbušnin, kterým byly airbagy a 

přitahovače bezpečnostních pásů k úpravě a odstraňování dopraveny 
- vadné airbagy a přitahovače pásů budou do vymezeného prostoru převáženy přímo 

z automobilových závodů bez meziskladování 
- manipulační prostor je situován od místa likvidace ve vzdálenosti větší než 10m. 

Z tohoto místa je prováděn i odstřel – iniciace likvidovaných airbagů 
- prostor pro ničení – oblinami vyložený ocelový sud s textilním krytem pro iniciaci 

technických částí airbagů a pásů je vybaven odkládacím zařízením pro přípravu a 
úpravu ničených airbagů a pásů 

- odpalovací zařízení bezpečně vzdálené od prostoru ničení s přívody a jisticí blokací, 
které je vždy před adjustací airbagů a při odchodu pyrotechnika odpojeno od zdroje 
napětí; bezpečnost celého systému je navíc jištěna žárovkou s automatickým 
odpojováním kontaktu zdroje 

- souhlas s umístěním zařízení do prostoru střelnice se sjednává po dohodě 
s majitelem prostoru. Odpalování se provádí vždy po jednom kuse 

Manipulační prostor je situován od místa likvidace ve vzdálenosti větší než 10 m. 
Z tohoto místa je prováděn i odstřel – iniciace likvidovaných airbagů. Prostor pro ničení 
je představován oblinami vyloženým ocelovým 100 l sudem s textilním krytem pro 
iniciaci technických částí airbagů a pásů, který  je vybaven odkládacím zařízením pro 
přípravu a úpravu ničených airbagů a pásů. Další součástí je odpalovací zařízení 
bezpečně vzdálené od prostoru ničení s přívody a jisticí blokací, které je vždy před 
adjustací airbagů a při odchodu pyrotechnika odpojeno od zdroje napětí. Bezpečnost 
celého systému je navíc jištěna žárovkou s automatickým odpojováním kontaktu zdroje. 
Odpalování PP se provádí vždy po jednom kuse pro kontrolu správného odpálení 
každého airbagu nebo pásu. 
Popis technologie delaborace pyroslože zbavených airbagů a pásů odpovídá 
požadavkům bezpečné přeměny nebezpečného odpadu  kódu 160 110 na druhotné 
suroviny a inertní odpad uložitelný na příslušné skládce (proces třídění se prování na 
pracovišti oznamovatele). Pyrotechnik provádějící ničení pyroslože vede o práci přesnou 
evidenci, která obsahuje: 
- přepravní list o dovozu nebezpečného odpadu, s uvedením počtu kusů, odhad 

množství pyrotechnické slože, původce odpadu a potvrzení o přejímce nebezpečného 
odpadu v místě vzniku odpadu 

- provozní deník zařízení na úpravu a odstraňování nebezpečných odpadů, kde 
zaznamená datum, počet zpracovaných kusů, původce nebezpečného odpadu, číslo 
přepravního listu nebezpečného odpadu, anomálie při ničení a delaboraci 
nebezpečného odpadu dodatečně doplní, hmotnost získaných ostatních odpadů 
včetně části odpadů určených pro uložení  na odpovídající skládce v Lodíně a svůj 
podpis. V poznámce uvede dobu v hodinách a místo ničení, případně další informace 

- po práci sepíše protokol o odstranění nebezpečného odpadu 160110 a po delaboraci 
roztřídí druhotné suroviny podle složení  

Manipulace 
Manipulace s airbagy se provádí s velkou opatrností a smí ji provádět vyškolený 
personál – pyrotechnik. 
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Z hlediska manipulace jsou dodržovány následující zásady: 
ü nebalený modul musí být držen vždy tak, aby strana s etiketou byla odvrácena od 

těla a dle možnosti směrem vzhůru 
ü modul je pokládán vždy etiketou nahoru 
ü na modul nesmí být odkládány žádné předměty 
ü k modulu se nesmí připojovat elektrické přístroje s výjimkou adjustace pro odstřel, 

kdy je okruh odpojen 
ü nesmí se manipulovat s modulem připojeným na zdroj proudu 
ü při zasunutí zástrčky do modulu stát bokem  od modulu a počítat s prostorem 

případného nafouknutí airbagu 
ü manipulace s moduly se zasunutou zásuvkou smí být prováděna pouze po přerušení 

napájecího napětí 
ü modul ani generátor plynu nesmí být vrtán, svařován, letován nebo řezán či jinak 

zahříván; je třeba vyloučit vznik elektrostatického náboje  
Práce trvá během jedné směny max. 8 hodin a začíná za světla nejdříve v 7,00 hod. 
Odstřel se provádí mimo zimní období a nepříznivé počasí. Neiniciované generátory 
označí pyrotechnik žlutou barvou a na konci práce je odpálí plastickou trhavinou a 
rozbuškou č.8 se zápalnicí na trhací jámě.   
Po práci důkladně vyčistí zařízení a prostor bezpečnostního okruhu zkontroluje, zda 
v něm a nebo v okolí prostoru pro ničení  nebyl zapomenut nezničený generátor. 
Monitorování provozu zařízení spočívá v důsledném odstřelu generátorů a pásů 
v prostoru ničení. 
Vzhledem k tomu, že likvidace je kampaňovitá dle počtu nashromážděných  vadných 
modulů a pásů, je soustředěno z ekonomického hlediska do několika termínů v roce 
mimo zimní měsíce. Předpokládá se zhruba odstřel maximálně 8x ročně. 
Vedení evidence odpadů je dáno popisem technologie likvidace a kromě toho je veden 
celoroční záznam zpracovávaných airbagů a přitahovačů bezpečnostních pásů. 
Zařízení na likvidaci automobilových airbagů a navíječů pásů je velmi jednoduché. 
Jedná se o 100 l ocelový sud s dřevěnou výstelkou pro snížení účinků a maximální 
eliminaci rozletu odpáleného (aktivovaného) zařízení. Do tohoto sudu se na dno uloží 
likvidované zařízení – airbag nebo předepínač bezpečnostních pásů. Pyropatrona 
tohoto zařízení se připojí přes spínač pomocí el. kabelu ke zdroji el. napětí (akumulátor 
12 V). Na likvidované zařízení se položí těsnící  a uzavírací prvek – látkový pytel 
s výplní z minerální vaty, čímž se sud uzavře. Tento uzávěr slouží především pro 
eliminaci rozletu částí z likvidovaného zařízení.   
Automobilové airbagy a navíječe pásů budou oznamovatelem dováženy do areálu 
Poličských strojíren přímo od dodavatelů bez meziskladování. 
Fotodokumentace technologického postupu je patrná z následujících obrázků: 
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vyřazené airbagy a navíječe pásů vyřazené airbagy 

  
vyřazené airbagy a navíječe kovový sud obložený dřevěnými oblinami pro zneškodnění airbagu 

  
kovový sud obložený dřevěnými oblinami pro zneškodnění airbagu airbag před odpálením 

  
napojení na zdroj energie před odpálením 
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odpálení airbagu  odpálení airbagu 

  
po odpálení po odpálení 

  
po odpálení využitelné plasty 

  
využitelné kovy a plasty využitelné kovy 
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B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Zahájení činnosti: 2007 
Dokončení činnosti: nestanoveno 

   

B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků 
Polička 
 

B.I.9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10  odst. 4 a správních úřadů, které 
budou tato rozhodnutí vydávat 
Po ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí bude nejbližším rozhodnutím 
vydání souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady dle §2  vyhl. č. 383/2001 Sb. 
v platném znění. 
 

 

Širší územní vztahy jsou patrné z následujícího obrázku: 
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Poličské strojírny a.s. – střelnice, vpravo zástavba 
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B.II. Údaje o vstupech  
B.II.1.  Půda 
Jak je patrné z technologického popisu zařízení, se záměrem není spojen žádný nárok 
na dočasný respektive trvalý zábor ZPF nebo PUPFL. Technologie bude provozována 
několikrát do roka v prostoru trhací jámy Poličských strojíren a.s. Tento prostor je 
reprezentován  parcelami č. 4877/196, 4877/53 a 4877/56, které jsou vedeny 
v kategorii využití pozemku „ostatní plocha“. 

Chráněná území a ochranná pásma  
Zvláště chráněná území 
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území přírody ve 
smyslu ustanovení § 14 zákona 114/1992 Sb. Ochranná pásma lesních porostů (§ 14 
odstavce 2 zákona 289/1995 Sb. nejsou polohou a vlivy posuzovaného záměru 
dotčena. Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odstavce 1 zákona 
114/1992 Sb.) nejsou  polohou posuzovaného záměru dotčena.  
Poloha záměru 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. 

Obecně chráněné přírodní prvky 

Záměr se nachází mimo skladebné prvky ÚSES či významné krajinné prvky.  

Ochranná pásma 

Ochranné pásmo (PHO) vodárenské nádrže Vír. Dáno rozhodnutím JM KNV, odbor 
vodního a lesního hospodářství a zemědělství v Brně, z 26.11.1986 (č.j. 3275/1986-
233/1-Ho). Ve správě Povodí Moravy s.p. Brno. 
Ochranná pásma funkčních jímacích vrtů (Polička V-6, Modřec MO-1) východně od 
areálu Poličských strojíren a.s. byla v roce 2000 navržena Vodními zdroji Chrudim. 
Nezasahují do areálu Poličských strojíren a.s. 

Bezpečnostní okruhy 
S ohledem na hlavní činnost Poličských strojíren a.s. jsou v areálu vymezeny a Státní 
báňskou správou (OBÚ Příbram) schváleny bezpečnostní okruhy. I když se jedná o 
odlišnou problematiku, je nutno se tímto zabývat  v tom smyslu zda záměr není 
konfliktu s hlavní činností Poličských strojíren a.s. 
Třídy nebezpečnosti výbušnin  
(Vyhláška ČBÚ 99/1995 Sb.) 

TŘÍDY NEBEZPEČÍ VÝBUŠNIN 
Výbušniny se podle chování při výbušné přeměně zařazují do těchto tříd nebezpečí: 
třída A - výbušniny nebezpečné hromadným výbuchem, při němž je okolí ohrožováno tlakovými účinky a 

vymršťovanými úlomky. Závažnost škod a rozsah poškození jsou závislé na množství výbušniny, 
třída B -    výbušniny neschopné hromadného výbuchu, při požáru vybuchují jednotlivě. Tlakový účinek je omezen 

na bezprostřední okolí, na stavbách v blízkém okolí vznikají jen malé škody. Vymršťované předměty 
mohou vybuchnout, a tím přenášet požár a výbuch, 

třída C -    výbušniny neschopné hromadného výbuchu, jejich požár vyvolává silné tepelné účinky a může se rychle 
rozšiřovat. Okolí je ohroženo hlavně plameny, tepelným zářením a vyletujícími hořícími díly. Předměty 
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mohou jednotlivě vybuchovat a být vrženy do okolního prostoru. Ohrožení staveb v bezprostředním okolí 
působením vzdušných rázových vln je malé, 

třída D -   výbušniny nepředstavující žádné významnější nebezpečí pro okolí. Účinky jsou omezeny na jednotlivé 
obaly, při požáru nevybuchuje celý obsah jednotlivého balení. Jsou schopny odhořívání, předměty 
mohou jednotlivě vybuchovat. Nevznikají úlomky nebezpečné velikosti, dolet úlomků je malý. 

Bezpečnostní okruh 
Stanovuje se z bezpečnostních důvodů kolem objektů na výrobu, zpracování, skladování a i 
likvidaci výbušnin. Podle vyhlášky ČBÚ č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených 
pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky ČBÚ č. 99/1995 
Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů, se vypočítávají bezpečnostní 
vzdálenosti, mezi nimiž jsou bezpečnostní pásma. 
(1) Bezpečnostní vzdálenost se určí podle základního vzorce 
 
                    S = k * Mn 

kde S je bezpečnostní vzdálenost (m), 
       k je koeficient volený podle charakteru a stavebního provedení ohroženého objektu a stupně jeho 

poškození a stavebního provedení ohrožujícího objektu, 
      M je obložení (kg), 
      n je exponent, jehož hodnota závisí na obložení ohrožujícího objektu. 

Koeficienty pro stanovení bezpečnostních vzdáleností 
od skladů třídy nebezpečí A 

n 
1/2 1/3 Bezp. 

pásmo Ohrožený objekt Stupeň poškození objektu 
k 

1 Sklady výbušnin a výrobní objekty tříd nebezpečí B, C a D, 
objekty malé důležitosti bez trvalé obsluhy 

Nedojde k přenosu detonace. Destrukce 
objektu, úplné rozrušení budov 

0,5 
až 
2,5 

1,5 
až 
8 

2 
Objekty bez nebezpečí výbuchu, správní, sociální, 

energetické a jiné stavby, kde se nevyrábějí a 
nezpracovávají výbušniny 

Poškození rámů oken a dveří, porušení 
omítky, vnitřních dřevěných příček 

více než 
2,5 
až 
4,5 

více než 
8 
až 
15 

3 Jednotlivé budovy mimo území provozovny, silnice, 
železnice 

Lehká poškození staveb, větší rozsah 
zničení oken 

více než 
4,5 
až 
6 

více než 
15 
až 
22 

4 Obce bez souvislé výškové zástavby Částečné poškození zasklených oken 

více než 
6 
až 
17 

více než 
22 
až 
60 

5 
Sídliště s výškovou zástavbou, nemocnice, významné 

kulturní památky, stavby s vysokou koncentrací osob, např. 
velká obchodní střediska 

Náhodné poškození zasklených oken 
více než 

17 
 

více než 
60 
 

Situace bezpečnostních okruhů v Poličských strojírnách a.s. je uvedena na následující 
stránce. 
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záměr 
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B.II.2. Voda 
Se záměrem nejsou spojeny žádné nároky na vodu. 
 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
Se záměrem nejsou spojeny žádné nároky na surovinové nebo energetické zdroje. 
 
 
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Se záměrem  souvisí cca  2 pohyby LNA (příjezd a odjezd oprávněného přepravce 
výbušnin). Proces úpravy a odstraňování vadných airbagů bude prováděn maximálně 8 
x ročně, což představuje 16 pohybů LNA/rok.   
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B.III. Údaje o výstupech  
B.III.1.  Ovzduší  
Provoz 
Bodové zdroje  

Při likvidaci dále nepoužitelných airbagů je jedinou možností, která by mohla vést 
k uvolňování emisí látek znečišťujících ovzduší, iniciace pyrotechnického systému. Ten 
je součástí generátoru plynu, který se skládá z : 
• A) Pyrotechnické části, která obsahuje 

- elektrický zapalovač s max.  190 mg aktivního materiálu 
- pyrotechnickou náplň, max. 8 g 
- tepelnou pojistku s max. 60 mg aktivního materiálu 

• B) Směsné komory s plynovými průduchy 
• C) Plynové komory, natlakované na max. tlak 35 MPa směsí plynů, především argonu 

Elektrický zapalovač je tvořen směsí TiH2 – titanhydridu a KClO4 – chloristanu 
draselného. Při rychlém výbušném rozkladu přechází chloristan draselný na chlorid 
draselný a kyslík, z titanhydridu vzniká v podstatě kovový Ti, příp. jeho oxid. Plynné 
škodliviny tedy nevznikají, pouze nepatrné množství TZL. 
Pyrotechnická náplň (slož) je tvořena směsí 45% chloristanu amonného ( NH4ClO4) a 
35% dusičnanu sodného (NaNO3), zbytek je pojivo. 
Při tepelném rozkladu přechází chloristan amonný na chlorid amonný a kyslík, dusičnan 
se může rozkládat dvěma cestami. Při jedné přechází na kyslík a dusitan, který je 
poměrně stálou pevnou sloučeninou. Při druhé se rozkládá na oxid sodný (pevná látka) 
a plynný oxid dusičitý, který je plynnou znečišťující látkou.   
Množství vznikajícího NO2 při této druhé reakci : z 85 g rozloženého dusičnanu vznikne 
stechiometricky 46 g NO2,  ze 100 zlikvidovaných airbagů se tedy uvolní 151 g této 
látky, pokud rozklad probíhá výlučně touto cestou. 
Při uvažovaném celkovém ročním objemu 2 000 kusů lze očekávat roční emisi 302 kg 
NO2, což lze označit za nevýznamnou emisi, která nemůže ovlivnit imisní situaci 
v zájmovém území. 
Plyn nafukující airbag je v podstatě argon, který není znečišťující látkou. 
 
Plošné zdroje znečištění 

Technologie nepředstavuje žádný plošný zdroj znečištění ovzduší. Bilancovaných 16  
pohybů  LNA ročně je zcela zanedbatelný plošný zdroj znečištění ovzduší: 
  NOx benzen  PM10 
  g.s-1 kg.den-1 t.rok-1 g.s-1 kg.den-1 t.rok-1 g.s-1 kg.den-1 t.rok-1 

plošný zdroj 6,411E-06 0,0002308 1,846E-06 3,056E-08 0,0000011 8,8E-09 8,806E-07 0,0000317 2,536E-07 

Liniové zdroje znečištění 

Obdobně jako při hodnocení plošných zdrojů  lze vyslovit názor, že realizovaných 16 
pohybů LNA lze jako liniový zdroj znečištění ovzduší označit za zcela zanedbatelný: 

  NOx benzen  PM10 
 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 

komunikace 1,282E-08 0,0004616 3,693E-06 1,467E-10 0,0000022 1,76E-08 4,227E-09 0,0000634 5,072E-07 
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B.III.2.  Odpadní vody 
Se záměrem nejsou spojeny žádné bilance srážkových, technologických nebo 
splaškových vod. 
 
B.III.3.  Odpady 
Výstavba 
Se záměrem není spojena žádná stavební činnost, tudíž nejsou generovány žádné 
odpady pro etapu výstavby. 
Provoz 

Úprava airbagů a přitahovačů pásů spočívá v jejich přeměně z nebezpečného odpadu 
z části na využitelné suroviny, z části na ostatní odpad. Airbagy a přitahovače 
bezpečnostních pásů všech typů automobilů, které jsou  v zařízení upravovány na 
odpad kategorie O jsou zařazeny podle Katalogu odpadů pod kódem 160 110  - 
Výbušné součásti (například airbagy).  
Následující bilance vycházejí z provozní evidence oznamovatele za kalendářní rok 
2006. V roce 2006 bylo upraven a následně odstraněn nebo využit materiál z celkem 
841 vadných airbagů nebo přitahovačů pásů. Tento počet představuje celkem 963 kg 
nebezpečného odpadu  katalogového čísla 160 110. Popsaným technologickým 
postupem z uvedeného množství vznikají následující odpady: 
Využívané jako druhotné suroviny: 
ü 19 12 02  – železné kovy :                                       681 kg 
ü 19 12 03  – neželezné kovy:                                                                 28 kg 
ü 19 12 04 – plasty a kaučuk (využitelné jako druhotná surovina):                   67 kg 

Ukládané na odpovídající skládku: 
ü 19 12 04 – plasty a kaučuk (bezpečnostní pásy, vaky airbagu, ostatní 

nevytříditelné plastové součástky odstraňované ukládáním na odpovídající 
skládku):    187 kg 

Při předpokládaném množství  2 000 ks zpracovávaných airbagů a přitahovačů pásů se 
tedy bude jednat o 2 290 kg nebezpečného odpadu katalogového čísla 160 110 . 
Popsaným technologickým postupem budou z uvedeného množství získávány ostatní 
odpady dle následujícího přehledu: 
Využívané jako druhotné suroviny: 
ü 19 12 02  – železné kovy :                                     1 619 kg 
ü 19 12 03  – neželezné kovy:                                                        67 kg 
ü  19 12 04 – plasty a kaučuk (využitelné jako druhotná surovina):        159 kg 

Ukládané na odpovídající skládku: 
 19 12 04 – plasty a kaučuk (bezpečnostní pásy, vaky airbagu, ostatní nevytříditelné  
                   plastové součástky):           445 kg                 
Druhotné suroviny jsou předány k dalšímu znovuvyužití, nevyužitelný odpad plastů je a 
bude ukládán na skládku Lodín. 
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B.III.4.  Hluk, vibrace  
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich 
omezení) 

Hluk 
Nezbytné je upozornit, že likvidovaná  bezpečnostní zařízení jsou instalována do 
uzavřeného prostoru vozidla a tedy akustický impuls, který vznikne odpálením 
pyropatrony nesmí ohrozit ani poškodit zdraví posádky ve vozidle, a proto iniciační 
nálože pyropatrony jsou velmi malé (řádově v jednotkách gramů) a tedy i akustický efekt 
odpálení má velmi nízký akustický efekt odpovídající množství pyroslože. Airbagy a 
přitahovače bezpečnostních pásů všech typů automobilů, které jsou uvažovány v rámci 
předkládaného záměru jsou schváleny v České republice k běžnému používání jako 
zádržný systém cestujících v automobilů. Je tudíž evidentní, že musí být z hlediska 
akustických parametrů konstruovány tak, aby z hlediska zdraví neovlivnily cestující 
v automobilu v případě uplatnění jejich funkce. Z tohoto aspektu se proto dále odvíjí 
vyhodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví. 
Vibrace 
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací. Tato skutečnost je patrná i 
z následujícího vyjádření: 
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Záření 
Při 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. 
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.   
 
 
B.III.5.  Doplňující údaje 
Z hlediska předkládané kapitoly není nezbytné uvádět žádné další doplňující informace. 
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C. ÚDAJE  O  STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ   
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 
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).  
Nejedná se o území historického, kulturního nebo archeologického významu ani o 
území hustě zalidněné. Území není zatěžované nad míru únosného zatížení. V území 
se nenacházejí staré ekologické zátěže, ani zde nejsou extrémní přírodní či jiné poměry. 
V rámci Poličských strojíren a.s. jsou identifikovány „staré zátěže“, které jsou zcela 
mimo plochu zájmového území. 
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném 
území 
C.2.1.Ovzduší 
Klimatické charakteristiky 
Zájmové území patří do mírně teplé oblasti, okrsek B 6 – mírně teplý, vlhký, 
vrchovinový, které je charakteristické dlouhým, teplým a suchým létem, přechodné 
období s teplým až mírně teplým jarem a podzimem. Zima je krátká, mírná, suchá až 
velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. Území je vzhledem ke své nadm. 
výšce relativně vlhké. Teplá oblast T2 je která je charakterizována délkou vegetačního 
období (průměrná denní teplota nad 10°C 160 - 170 dnů, ročním úhrnem srážek 550 - 
700 mm, z toho za vegetační období 350 - 400 mm a průměrnou roční teplotou 8 - 
8,5°C. 
Průměrné roční srážky pro zájmovou lokalitu jsou uvedeny v následující tabulce: 
Tab.: Průměrné srážky ( v mm) pro zájmové území Polička (555 m n.m.) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Σ 
44 45 38 49 68 82 87 85 51 52 45 42 687 

Znečištění ovzduší 
S předkládaným záměrem není spojen žádný významnější zdroj znečišťování ovzduší; 
není proto nezbytné se věnovat podrobnějšímu popisu této složky životního prostředí. 

C.2.2. Voda           
Zájmové území je odvodňováno Jánským potokem (č. hydrologického pořadí 4-15-01-
013), který se zleva vlévá do Bílého potoka (č. hydrologického pořadí 4-15-01-010). Ten 
následně tvoří levostranný přítok Svratky. 
Jak Bílý potok, tak Svratka jsou dle 333/2003 Sb. významné vodní toky. 
Celá širší oblast se nachází v povodí významného toku Svratka, který napájí vodní 
nádrž Vír.  
Přibližně 2/3 území města Polička se nacházejí v POH 3. stupně vodárenské nádrže Vír. 
Patří sem celé k.ú. integrované obce Modřec, většina k.ú.Polička včetně PoS, 
s výjimkou  severní části města. 
Územím města prochází styčné pásmo Vysokomýtské synklinály (CHOPAV 
Východočeská křída) a krystalinika v povodí Svratky. Jedním z vodních zdrojů 
Vysokomýtské synklinály je prameniště Pekla u Cerekvice nad Loučnou.  
Na území města  se nacházejí ochranná pásma tří vlastních podzemních zdrojů pitné 
vody. Jedná se o: 
ü Vnitřní PHO 1. stupně vodního zdroje Sebranice /vrt V1, V2 a studna Hnida/ - do 

území města zasahuje výměrou 7.047 m2  v k.ú. Střítež 
ü Vnitřní PHO 1. stupně vodního zdroje Hegerova – jeho výměra činila před úpravou 

17652 m2 v k.ú. Polička 
ü Vnitřní PHO 1. stupně vodního zdroje V6 – jeho výměra činí 395 m2 v k.ú. Polička 
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V území za východní hranicí Poličských strojíren  a.s. je návrh na stanovení ochranných 
pásem jímacích vrtů (V-6 Polička, MO-1 Modřec), mimo území PoS. 
CHOPAV Východočeská křída probíhá východně od areálu PoS, CHOPAV Žďárské 
vrchy pak západně.  
Vodní plochy – v areálu Poličských strojíren a.s. biologický dočišťovací rybník o ploše 
hladiny cca 20 arů o objemu asi 3 000 m3. Z rybníka pak voda odtéká do velké nádrže (v 
mapách označována jako přehrada) vody o ploše cca 2 ha o objemu asi 40 000 m3. Do 
velké nádrže vtéká Jánský potok.  
Severněji po toku Jánského potoka je další vodní  plocha. 
Celé širší okolí je v povodí Svratky, která je zdrojem pro vodárenskou nádrž Vír. 
Východně od areálu Poličských strojíren a.s. již historicky je provozována obalovna 
živičných směsí. V osmdesátých letech došlo na obalovně k havárii a následné 
kontaminaci PCB. Nápravná opatření v obalovně stále ještě trvají.  
Výřez vodohospodářské mapy je patrný z následující stránky: 
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záměr 
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C.2.3. Půda  
Základní pedologické údaje 

V zájmovém území a okolí se jedná o písčitohlinité půdy, půdy podzolované a podzoly. 
Zemědělská půda se v areálu Poličských strojíren a.s. nevyskytuje. Lesní porosty, které 
se v areálu Poličských strojíren a.s. vyskytují jsou ochranného charakteru.  
Samotná plocha prostoru trhací jámy se nachází dle podkladů oznamovatele na 
pozemcích v kategorii ostatní plocha. 
Zábor ZPF 
Záměr negeneruje žádné nároky na dočasný nebo trvalý zábor ZPF. 

Zábor PUPFL 
Záměr nevyžaduje dočasný ani trvalý zábor PUPFL.  

C.2.4. Geofaktory životního prostředí 
Geomorfologie 
Zájmovým územím Poličských strojíren a.s. prochází hranice mezi celkem 
Hornomoravské vrchoviny zastoupeným podcelkem Nedvědické vrchoviny a podcelkem 
Loučenské tabule. Hranice je v terénu morfologicky vyjádřena strmým svahem na 
pravém břehu Jánského potoka. Hranice mezi uvedenými celky je současně i hranicí 
mezi soustavami  Česko – moravskou a České tabule, k geologického hlediska mezi 
poličským krystalinikem a křídovou tabulí. 

Geologické poměry 

Skalní podloží tvoří metamorfované horniny poličského krystalinika, pravděpodobně 
proterozoického stáří, které vystupují v několik kilometrů širokém pruhu mezi Prosečí a 
Rohoznou. Horninová výplň poličského krystalinika je velmi pestrá. Základním typem 
jsou svorové pararuly a biotitické rohovcové pararuly s vložkami kvarcitů, erlánů, 
amfibolitů a metakoglomerátů. Místy pronikají souvrstvím metamorfitů polohy částečně 
usměrněných magmatitů řady granodiorit-tonalit-gabrodiorit-gabro i se svým žilným 
doprovodem.  

Hydrogeologické poměry 

Zájmové území je součástí dvou hydrogeologických rajonů. Poličské krystalinikum 
spadá do rajonu číslo 656 – Krystalinikum v povodí Svratky, horniny křídové tabule 
přísluší do rajonu č. 427 – Vysokomýtská synklinála.  
Mělký oběh je charakterizován průlinovou i puklinovou propustností, s převážně volnou 
hladinou podzemní vody v úrovni a nad úrovní erozní báze. Hluboký puklinový oběh 
zasahuje pod úroveň erozní báze s převážně napjatou hladinou podzemní vody. 
Možnost ohrožení kvality podzemní vody hlubšího oběhu vlivy z povrchu terénu, přes 
poměrně nepropustný kvartérní pokryv,  je málo pravděpodobná. 
 
 
        



Zařízení pro úpravu a odstraňování vadných airbagů a přitahovačů bezpečnostních pásů  
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění 

29 
 

C.2.5. Fauna a flora 
Biogeografické členění 
Z hlediska fytogeografického patří území do oblasti Českého mezofytika (Mesophyticum 
Massivi Bohemici), fytogeografického okresu Českomoravská vrchovina. 
Potenciálně přirozenou vegetací jsou květnaté bučiny (Eu-Fagenion). 
Prvky dřevin rostoucích mimo les 
Záměr neovlivňuje žádné prvky dřevin rostoucích mimo les, a proto není nutné tuto složku 
životního prostředí podrobněji popisovat. 

Flora a fauna 

Záměr je realizován na zpevněných plochách prostoru trhací jámy v areálu Poličských 
strojíren a.s.. v rozsahu několika odpalů v průběhu roku. Není proto nezbytné se 
podrobněji věnovat této složce životního prostředí. 

Zvláště chráněná území 

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena. 
Území přírodních parků 

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.  

Významné krajinné prvky 

V zájmovém území záměru se nenacházejí žádné VKP „ze zákona“, definované § 3 
písm. b/ zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění. 
V prostoru uvažovaného záměru se nenachází žádný registrovaný VKP podle § 6 
zákona o ochraně přírody a krajiny, zpracovatelskému týmu Oznámení alespoň není 
známa okolnost případné registrace některého přírodního segmentu v kontaktu nebo 
blízkém okolí  zájmového území za registrovaný VKP.  

Evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

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.  
 
C.2.6. Územní systém ekologické stability 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 součástí platné územně plánovací dokumentace 
města Polička z roku 1994.  
Nejblíže záměru je vymezené biocentrum 27 a nevymezený biokoridor 31. 
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Lokální biocentrum 27 – 3.16.5. – kontrastně modální biochora – VKP Pod Vlečkou – 
vlhké louky, okraje lesa a stráně s bohatým výskytem ostřic a dalších druhů – vymezeno 
- cca 10 ha. 
Lokální biokoridor 31 – 3.16.5. – kontrastně modální biochora – Lesní a luční BK mezi 
BC 27 a 32, částečně veden podél Šibeničního potoka – vymezeno 700 m, vymezit 1 
000 m. 
Vlastní plocha uvažované výstavby není v bezprostředním kontaktu s žádným prvkem 
ÚSES a tudíž ani žádný z prvků ÚSES nebude záměrem ovlivněn.  

 
Krajinný ráz 

Krajinný ráz je definován v ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
- jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti,  je 
chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného 
rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem 
na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních 
dominant krajiny, harmonického měřítka v  krajině. S ochranou krajinného rázu úzce 
souvisí i ochrana významných krajinných prvků, které jsou cit. zákonem definovány jako 
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její 
typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou 
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Významné krajinné prvky jsou 
chráněny před poškozováním a ničením, využívají se pouze tak, aby nebyla narušena 
jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce  
(ust.  §  3  písm.  b/   a  §4  odst.  2  zákona  č. 114/1992 Sb.).  
Pro řešení záměru je tudíž rozhodující okolností, že je navrhován právě do území, 
s převládajícím pozměněným rázem ve vazbě na plánované funkční využití území. 
 
 
C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání 
Charakter městské čtvrti 

Plocha pro realizaci uvažovaného záměru je situována do areálu Poličských strojíren 
a.s., v dostatečné vzdálenosti od souvislé obytné zástavby. 

Ochranná pásma 

Stavba se nedotkne ochranných pásem kulturních památek, chráněných území, 
významných krajinných prvků. Technická ochranná pásma nejsou předmětem tohoto 
posouzení. 

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. 
 
Architektonické a jiné historické památky 

V dotčené lokalitě nejsou předpokládány. Aktivita která je posuzována není činností, 
která by mohla ovlivnit architektonické nebo jiné historické památky.  
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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 města (viz příloha č.1 předkládaného 
oznámení). 
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU 
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a 
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky 

Výstavba 

Jak je patrné z charakteru záměru, s uvažovanou aktivitou není spojena žádná stavební 
činnost, tudíž ani nejsou očekávána žádná zdravotní rizika.  

Provoz 

Imisní zátěž 

Záměr generuje nevýznamnou emisi NO2, která se nemůže nijak projevit na imisní 
zátěži NO2 v zájmovém území. 
Hluková zátěž  

Předmětem akustického posouzení je zařízení pro řízenou likvidaci vadných 
automobilových airbagů a předepínačů bezpečnostních pásů. Jedná se o jednoduché 
zařízení, které slouží pro deaktivaci celého systému automobilových airbagů a 
předepínačů bezpečnostních pásů. 
Cílem je identifikace a posouzení možných akustických dopadů na okolí popisovaného 
likvidačního zařízení a případný návrh protihlukových opatření.  
Zařízení na likvidaci automobilových airbagů a předepínačů pásů je velmi jednoduché. 
Jedná se o 100 l ocelový sud s dřevěnou výstelkou pro snížení účinků a maximální 
eliminaci rozletu odpáleného (aktivovaného) zařízení. Do tohoto sudu se na dno uloží 
likvidované zařízení – airbag nebo předepínač bezpečnostních pásů. Pyropatrona 
tohoto zařízení se připojí přes spínač pomocí el. kabelu ke zdroji el. napětí (akumulátor 
12 V). Na likvidované zařízení se položí těsnící  a uzavírací prvek – látkový pytel 
s výplní z minerální vaty, čímž se sud uzavře. Tento uzávěr slouží především pro 
eliminaci rozletu částí z likvidovaného zařízení.  Po připojení elektrické energie na 
elektrický kabel se z  bezpečné vzdálenosti spínačem pomocí vestavěné pyropatrony 
likvidované zařízení  aktivuje - odpálí.  
Na úvod je nutné podotknout, že tato likvidovaná bezpečnostní zařízení jsou instalována 
do uzavřeného prostoru vozidla a tedy akustický impuls, který vznikne odpálením 
pyropatrony nesmí ohrozit ani poškodit zdraví posádky ve vozidle, a proto iniciační 
nálože pyropatrony jsou velmi malé (řádově v jednotkách gramů) a tedy i akustický efekt 
odpálení má velmi nízký akustický efekt odpovídající množství pyroslože. 
Legislativa 

Zjištěný stav akustické situace v území (ať už na základě měření, výpočtů, či na základě 
obojího) se od 1. června 2006 posuzuje na základě nařízení vlády č.148/2006 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Na základě tohoto nařízení 
jsou stanoveny limity nejvýše přípustných hodnot hluku ve vnitřním a venkovním 
prostoru.  
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Z důvodů konzistentnosti textu studie je výtah z tohoto nařízení uveden v následujících 
podkapitolách.  

3.1. Hygienické limity hladin akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru 
§ 11 

Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb  
a v chráněném venkovním prostoru 

1) 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). 

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.  

3) 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.  

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
Část D 

Způsob výpočtu hygienického limitu vysokoenergetického impulsního hluku 
 
Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T vysokoenergetického impulsního hluku se 
vypočte ze vztahů 
 
LCeq,T  = 2,0 LCE – 93 + 10.log (N/N0 ) - 10.log (T/T0)  pro LCE > 100 dB 
 
nebo 
 
LCeq,T  = 1,18 LCE – 11 + 10.log (N/N0 ) - 10.log (T/T0)   pro LCE < 100 dB 
 
kde N je počet impulsů za dobu T [s], N0 = 1 a T0 = 1 s. 
 
Předpoklady řešení 

Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru a technologii likvidace automobilových 
airbagů a bezpečnostních pásů nebylo prováděno měření reálné situace při likvidaci 
tohoto zařízení, ale bylo použito srovnání s měřením průmyslových trhavin v blízkosti 
zkušebny trhavin v závodě Explosia v Pardubicích.  

Popis posuzovaného zájmového území 

Prostor v němž bude prováděna likvidace automobilových airbagů a předepínačů 
bezpečnostních pásů je situován do areálu střelnice Poličských strojíren, a.s. jižně od 
města Poličky. Prostor střelnice je vzdálen cca 1300 m západně od nejbližší chráněné 
obytné zástavby obce Modřec. Mezi  prostorem odpalu pyropatron a touto chráněnou 
zástavbou je navíc z hlediska šíření akustické energie  stínící prvek  - ochranný val a 
lesní porost . To jsou stínící prvky, které zvyšují útlum na cestě šíření akustické energie.  
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Vstupní data 

Pro posouzení byly zvoleny hodnoty, které byly zjištěny v rámci měření zkušebny trhavin 
[podklad 17,18] ve vzdálenosti cca 580 m. Jedná se o průmyslové trhaviny s podstatně 
větším iniciačním účinkem a tedy i akustickým efektem, než námi posuzované zařízení a 
především s podstatně vyšší odpalovanou hmotností. Dále tyto zkoušky jsou prováděny 
na volné ploše a nejsou tedy ničím stíněny jako je tomu v případě odpalování pyropatron 
ve speciálně upraveném sudu a za terénním valem. Z hlediska bezpečnosti posouzení 
byla vytipována jedna z razantnějších  trhavin o hmotnosti 100 g.  (Poznámka: Z důvodu 
dodržení principu vlastnictví objednatelem naměřených dat nebudou dále uváděny 
detailnější informace o provedeném měření a výsledcích. Pro posouzení daného 
záměru jsou však uvedené informace již dostačující a protokol z měření byl k dispozici i 
orgánu ochrany veřejného zdraví – KHS Pardubického kraje).  

Pro posouzení tedy byl vzat údaj o průměrné expozici LCE  a LAE na 1 odstřel:  
LCE =  88,7 dB ve vzdálenosti 580 m   
LAE =  73,0 dB ve vzdálenosti 580 m  

Akustické posouzení   

Vezmeme-li v úvahu výše uvedený popis, lze předpokládat, že se bude jednat ve smyslu 
NV č. 148/2006 Sb. o vysoce impulsní hluk a tedy hodnocení je provedeno pomocí LAeq, 

T=8 hodin. Provedení hodnocení pomocí analogie s naměřenými hodnotami je dostatečně 
na straně bezpečnosti hodnoceného záměru, vzhledem k tomu, že použité hodnoty LAE 
byly zjištěny ve vzdálenosti 580 m  a pro průmyslovou trhavinu o hmotností více 25 x 
vyšší a nejbližší vzdálenost  mezi místem likvidace airbagů a obytnou zástavbou je 1300 
m, tedy ve dvojnásobné vzdálenosti. 

Výpočet počtu odpalů dle předpokládané hodnoty LAE = 73 dB  je možné provést dle 
vztahu:  

L Aeq,T=8hod   =  L AE   + 10 log n - 10 log (T / To )   [dB],   (1) 
kde  

LAE – hladina zvukové expozice  (LAE = 73 dB) 

n – počet událostí  

L Aeq,T=8hod – limitní  ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro 8 hodin – LAEq,T = 50 dB 

 T- doba v s, ke které se ekvivalentní hladina vztahuje (T = 28 800 s) 

 T 0  - je referenční časový interval 1 s 

Dosadíme-li do vzorce (1), pak při uvažovaných hodnotách a vzdálenosti 580 m by bylo 
možné odpálit až 145 ran.  Uvážíme–li však, že skutečná vzdálenost je více jak 
dvojnásobná  a  prostým útlumem vzdáleností lze uvažovat s hodnotou LAE o cca 6 dB 
nižší a to i vzhledem k podstatně nižším iniciačním náložím airbagových a 
předepínacích pyropatron, pak počet takovýchto akustických dějů pro splnění limitní 
hodnoty LAeq,T=8hod = 50 dB by bylo kolem 570.    

Závěr 

Na základě provedeného rozboru lze s dostatečnou rezervou na straně bezpečnosti 
konstatovat, že akustický vliv z likvidací automobilových airbagů a předepínačů 
bezpečnostních pásů řízenou iniciací pyropatron je možné provádět ve vymezeném 
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prostoru střelnice Poličských strojíren, a.s. v objemu až 570 kusů likvidovaných zařízení 
(odpalů) denně v průběhu 8 hodin.  
Tento uvažovaný závěr je na straně bezpečnosti a to s dostatečnou rezervou, neboť 
byly jako vstupní údaje vzaty hodnoty naměřené pro průmyslové trhaviny o hmotnosti 
více jak 25 násobně vyšší než uvažovaná iniciační pyroslož a ve výpočtu nebylo 
uvažováno s terénním krycím valem  střelnice.  
Na základě uvedených skutečností je formulováno pro další přípravu záměru následující 
doporučení: 
• maximální možná denní řízená iniciace patron nepřesáhne 570 kusů  likvidovaných zařízení 

(odpalů) denně v průběhu 8 hodin  

Znečištění vody a půdy 
Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze záměr 
označit za nulový, protože vlastní záměr nepředstavuje riziko kontaminace půd. 
Ovlivnění zdravotního stavu prostřednictvím znečištění vod není ve vztahu k 
hodnocenému záměru aktuální a tento vliv lze označit za nulový.  

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo –zdravotní rizika 

Vzhledem k  vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na imisní a akustickou 
situaci a vzhledem k rozsahu oznámení dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí v platném znění není v rámci tohoto záměru nezbytné provádět 
vyhodnocení zdravotních rizik souvisejících se záměrem, protože situování obytné 
zástavby je v dostatečné vzdálenosti od plánovaného záměru. 

Popis rizik bezpečnosti provozu 

Posuzované zařízení je určeno k  likvidaci pyrotechnické slože uvolňující z generátoru 
plynu technický argon, kterým se v případě havárie auta naplní ochranný zádržný bag a 
v případě pásů pevně zasekne proti vržení jezdce vpřed po nárazu vozidla. 
Prostor, kde probíhá odpalování vadných airbagů a navíjecích pásů je situován 
v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. Odpalování se i pro kontrolu každého 
kusu provádí zásadně vždy po jednom kuse. Airbagy a pásy nejsou meziskladovány, ale 
po vytvoření dostatečné kapacity vadných airbagů a pásů přímo v automobilovém 
závodě budou převáženy do prostoru výbušné jámy v areálu Poličských strojíren a.s. 
Odpalovací zařízení je vždy před adjustací airbagů a při odchodu pyrotechnika 
z prostoru samotného bezpečného ničení do prostoru odpalovacího zařízení odpojeno 
od zdroje napětí. 
Monitorování provozu zařízení spočívá v důsledném odstřelu generátorů a pásů 
v prostoru ničení. 
Při havarijním případu poškození kovového obalu pyrotechnické slože se tato likviduje 
smetením do plastové nádoby, vysypáním na pevnou podložku a zapálením v prostoru 
trhací jámy dle zásad likvidace pyrosloží.  
Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí musí být jednoznačně zajišťována 
bezvýhradním dodržováním opatření uvedených v „Provozním řádu“ a „Technologickém 
postupu likvidace“. Proti eventuelnímu požáru musí být k dispozici hasící přístroj, 
případně zásobník s vodou. 
Z hlediska zájmů ochrany životního prostředí jsou formulována následující doporučení: 
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• pro technologii úpravy a odstraňování vadných airbagů a přitahovačů bezpečnostních pásů 
bude aktualizován provozní řád 

• pro technologii úpravy a odstraňování vadných airbagů a přitahovačů bezpečnostních pásů 
bude aktualizován „Technologický postup likvidace“ 

• v průběhu odpalování airbagů a navíjecích pásů musí být k dispozici hasící přístroj, případně 
zásobník s vodou 

• v rámci vydání souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem bude dokladován oprávněný 
přepravce výbušnin, který bude zajišťovat dopravu vadných airbagů a přitahovačů 
bezpečnostních pásů do prostoru trhací jámy Poličských strojíren a.s. 

Sociální  a  ekonomické  důsledky  

Uvažovaný záměr nemá vliv na sociální a ekonomické aspekty.  

Počet obyvatel ovlivněných záměrem 

Vzhledem k lokalizaci záměru lze vyloučit negativní ovlivnění obyvatelstva u nejbližších 
trvale obytných objektů.  

Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby 

Z hlediska charakteru záměru je patrné, že tento vliv nenastává. 
 
 
 
D.I.2. Vlivy na ovzduší 

Výstavba 

Se záměrem není spojena žádná stavební činnost, tudíž vlivy na ovzduší nenastávají. 

Provoz 

Elektrický zapalovač je tvořen směsí TiH2 – titanhydridu a KClO4 – chloristanu 
draselného. Při rychlém výbušném rozkladu přechází chloristan draselný na chlorid 
draselný a kyslík, z titanhydridu vzniká v podstatě kovový Ti, příp. jeho oxid. Plynné 
škodliviny tedy nevznikají, pouze nepatrné množství TZL. Pyrotechnická náplň (slož) je 
tvořena směsí 45% chloristanu amonného ( NH4ClO4) a 35% dusičnanu sodného 
(NaNO3), zbytek je pojivo. Při tepelném rozkladu přechází chloristan amonný na chlorid 
amonný a kyslík, dusičnan se může rozkládat dvěma cestami. Při jedné přechází na 
kyslík a dusitan, který je poměrně stálou pevnou sloučeninou. Při druhé se rozkládá na 
oxid sodný (pevná látka) a plynný oxid dusičitý, který je plynnou znečišťující látkou.   
Množství vznikajícího NO2 při této druhé reakci : z 85 g rozloženého dusičnanu vznikne 
stechiometricky 46 g NO2,  ze 100 zlikvidovaných airbagů se tedy uvolní 151 g této 
látky, pokud rozklad probíhá výlučně touto cestou. 
Při uvažovaném celkovém ročním objemu 2 000 kusů lze očekávat roční emisi 302 kg 
NO2, což lze označit za nevýznamnou emisi, která nemůže ovlivnit imisní situaci 
v zájmovém území (výsledná emise bude pochopitelně nižší, protože v bilanci je 
uvažováno pouze s airbagy s argonem, což v reálu nenastane). 
Na základě uvedené bilance lze vliv posuzovaného oznámení na kvalitu ovzduší  
označit jako malý a málo významný. 
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D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Vliv na charakter odvodnění oblasti a na vodní toky 

Tento vliv nenastává, protože záměr negeneruje žádné nové zpevněné plochy. 

Vlivy na jakost povrchových vod 

Tento vliv nenastává. 
 
 
D.I.4. Vlivy na půdu 
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy 
Trvalý zábor ZPF, PUPFL 

Tento vliv nenastává. Záměr negeneruje žádné nároky na ZPF respektive PUPFL. 

Vlivy v důsledku ukládání odpadů 

Tento vliv nenastává. Popsanou úpravou vznikají z nebezpečných odpadů druhotně 
využitelné suroviny a ostatní odpady, které jsou ukládány na skládce Lodín.  

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 

Tento vliv nenastává. 

Vlivy na chráněné části přírody 

Tento vliv nenastává. 
 

D.I.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.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy 
Záměr je navrhován do prostoru střelnice v areálu závodu Poličské strojírny a.s. ve 
vyčleněném prostoru pro obdobné charakteristiky. 
 
Vlivy na prvky dřevin rostoucích mimo les 

Záměr nevyžaduje žádné kácení prvků dřevin rostoucích mimo les. Vliv nenastává. 
 
Vlivy na floru  

Realizací posuzovaného záměru nedojde k trvalé  změně habitatu prostředí; vliv tudíž 
nenastává. 
Vlivy na faunu 

Záměrem nebudou dotčena  místa reprezentativních výskytů zvláště chráněného 
genofondu živočichů, včetně prostorů jejich reprodukce; vliv nenastává. 

 



Zařízení pro úpravu a odstraňování vadných airbagů a přitahovačů bezpečnostních pásů  
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění 

38 
 

Vlivy na prvky ÚSES 

Záměr je situován do stávajícího prostoru střelnice; vliv tudíž nenastává. 
 
Vlivy na významné krajinné prvky  

S ohledem na polohu posuzovaného záměru tento typ interakce nenastane. 
 
 
D.I.7. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu 
Jak vyplývá z charakteru záměru a jeho konkrétního provádění, záměr nemůže ovlivnit 
krajinu ani krajinný ráz. 
 

D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Tento vliv nenastává. 
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D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Posuzovaný 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 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 nejsou očekávány žádné významné negativní vlivy na jednotlivé 
složky životního prostředí. 
 
 
D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech 
přesahujících státní hranice 
Přeshraniční vlivy ve spojitosti s předkládaným záměrem nenastávají. 

 
 
 
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, 
popřípadě  kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 
Pro minimalizaci vlivů posuzovaného záměru na jednotlivé složky životního prostředí 
jsou předkládaným oznámením navržena následující doporučení: 
 
• maximální možná denní řízená iniciace patron nepřesáhne 570 kusů  likvidovaných zařízení 

(odpalů) denně v průběhu 8 hodin  

• pro technologii úpravy a odstraňování vadných airbagů a přitahovačů bezpečnostních pásů 
bude aktualizován provozní řád 

• pro technologii úpravy a odstraňování vadných airbagů a přitahovačů bezpečnostních pásů 
bude aktualizován „Technologický postup likvidace“ 

• v průběhu odpalování airbagů a navíjecích pásů musí být k dispozici hasící přístroj, případně 
zásobník s vodou 

• v rámci vydání souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem bude dokladován oprávněný 
přepravce výbušnin, který bude zajišťovat dopravu vadných airbagů a přitahovačů 
bezpečnostních pásů do prostoru trhací jámy Poličských strojíren a.s. 
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
předpokladů při hodnocení vlivů 
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady: 
§ literární údaje (viz seznam literatury) 
§ terénní průzkumy 
§ osobní jednání 

Seznam použité literatury a podkladů 

1) Culek M. (1995, edit): Biogeografické členění České republiky. Praha, Enigma, 357 str. 
2) Územní plán sídelního útvaru  Šumperk. Dokumentace k aktualizaci a změně č. 4. Ing. F. 

Kačírek a kol., 2005 
3) Procházka F. (2001, edit.): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav 

v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166. 
4) Neuhäuslová Z. a kol.. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - 

Academia, Praha. 
5) Bukáček R., Matějka J.  (1999): Hodnocení krajinného rázu. – In: Vorel I. & Sklenička P. 

[eds.], Sborník přednášek a diskusních příspěvků z kolokvia konaného dne 17. a 18. února 
1999 na fakultě architektury v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha: 159-187. 

6) Míchal I. (1999) : Metodika hodnocení krajinného rázu Agentury ochrany přírody a krajiny 
ČR – problémy a výsledky. – Ochrana Přírody, Praha, 54: 188-189. 

7) Vorel I. (1999): Hodnocení krajinného rázu – vývoj názoru a osnova postupu. – In: Vorel I. & 
Sklenička P. [eds.], Sborník přednášek a diskusních příspěvků z kolokvia konaného dne 17. 
a 18. února 1999 na fakultě architektury v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha: 103-110. 

8) 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 

9) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha 
10) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha 
11) Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der  Tschechoslowakei. - Studia 

Geographica,Brno,16:1-74  
12) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991 
13) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002):  Klíč 

ke květeně České republiky. - Academia, Praha 
14) Provozní řád pro likvidaci vadných airbagů a pásů – Ing. Jan Uhlíř, Explodul, 2007 
15) Mapový podklad – Situace umístění zařízení  pro likvidaci vadných airbagů a pásů v lokalitě 

Polička 
16) Informace zkušebny akustiky  firmy Škoda auto v Mladé Boleslavy 
17) Vyhodnocení měření hluku ze zkušebních odstřelů společnosti Explosia, a.s., protokol 

z měření č. 070102VP, zkušební laboratoř EKOLA  group s.r.o. , říjen 2006 
18) Archiv všech naměřených dat z provedených měření k protokolu a vyhodnocení č. 

070102VP 
19) ČSN ISO 1996 
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D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se 
vyskytly při zpracování oznámení (dokumentace) 

Oznámení bylo připravováno na základě podkladů oznamovatele. Z hlediska samotného 
postupu práce s vadnými airbagy a  pásy navržená technologie odpovídá požadavkům 
bezpečné přeměny nebezpečného odpadu  kódu 160 110 na ostatní odpad, z velké 
části využitelný jako druhotné suroviny, částečně odstraňován ukládáním na 
odpovídající skládku. 
 
 
 
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.  

 
 

F. ZÁVĚR 

V rámci předkládaného oznámení byl předložený záměr posouzen ze všech 
podstatných hledisek. Vypracované oznámení tak předkládá základní vyhodnocení 
velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí pro další proces 
posuzování vlivů na životní prostředí. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 
Zařízení pro úpravu a odstraňování vadných airbagů a přitahovačů bezpečnostních 
pásů 
Jedná se o záměr dle přílohy č.1, kategorie II: 10.1 Zařízení ke skladování, úpravě 
nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, 
energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů, kde příslušným 
úřadem pro proces posuzování vlivů na životní prostředí je Krajský úřad Pardubického 
kraje. 
V souladu s přílohou č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb. v platném znění  je uvedená činnost 
chápána dle kódu D 14 - Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do 
D13) před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až 
D13. V tomto případě lze pro tento odpad aplikovat kód  160 110 - Výbušné součásti 
(např. airbagy). Úprava spočívá v odpálení pyroslože, čímž je odstraněna nebezpečná 
vlastnost odpadu pod kódem H1 – Výbušnost. Uvedeným postupem tak vznikají odpady 
v kategorii ostatní odpad, zařazené dle katalogu odpadů následovně: 
Využívané jako druhotné suroviny: 
ü 19 12 02  – železné kovy 
ü 19 12 03  – neželezné kovy 
ü 19 12 04  – plasty a kaučuk ( v  konkrétním  případě  se  jedná  o  část  plastů  

                               jednodruhových, využitých jako druhotná surovina) 
Ukládané na odpovídající skládku: 
ü  19 12 04 – plasty  a  kaučuk  (bezpečnostní  pásy, vaky  airbagu,  ostatní 
                        nevytříditelné plastové součástky) 

Předpokládaný objem upravovaných a odstraňovaných airbagů a přitahovačů 
bezpečnostních pásů  je uvažován 2 000 kusů ročně. 
V rámci výstupní kontroly v automobilových závodech jsou vyčleňovány airbagy nebo 
přitahovače bezpečnostních  pásů, které jsou aktivní, avšak vykazují parametry 
neumožňující jejich instalaci do automobilů. Stejně tak mohou být upravovány a 
odstraňovány vymontované aktivní airbagy z autovraků. 
Úprava a odstranění spočívá v bezpečném odpálení airbagů a pásů v mobilním zařízení 
a následném roztříděním surovin, z nichž mnohé jsou znovuvyužitelnými surovinami. 
Airbagy a přitahovače pásů jsou po vytvoření odpovídajícího množství u příslušného 
automobilového závodu  převezeny automobilem oprávněného přepravce výbušnin 
přímo do prostoru odpálení generátorů a přitahovačů pásu. 
Samotné bezpečné odpálení je dle dohody provozovatele prováděno na střelnici  
Poličských strojíren a.s., a to přibližně 4 až 8 x ročně.  
 



Zařízení pro úpravu a odstraňování vadných airbagů a přitahovačů bezpečnostních pásů  
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění 

43 
 

 
Airbag a přitahovač bezpečnostního pásu je pyrotechnický předmět, který je součástí 
zádržného systému cestujících v automobilu. Airbag má tyto součásti: 

- generátor plynu – kovové těleso s náplní argonu, pyrotechnickou složí 
a elektrickým zapalovačem 

- vak z pevné textilie 
- kovová nebo plastová schránka 
- plastový kryt (PE, PP, PC) 
- kovové vypouštěcí zařízení 

Generátor plynu obsahuje pyrotechnickou část obsahující elektrický zapalovač s mg 
aktivní slože, pyrotechnickou náplň cca 8g (NaNO3, NaClO4, aktivní pojivo) a tepelnou 
pojistku s mg aktivního materiálu. 
Dále obsahuje kovovou směsnou komoru s průduchy mezi pyrotechnickou částí a 
natlakovanou plynovou komorou. Plynová komora obsahuje asi 35 MPa stlačeného  
technického argonu. 
Všechny ve stávající době vyráběné airbagy jsou vyráběny jako kombinované s malým 
množstvím pyroslože, kterou se otevře bariera zásobníčku s technickým argonem. 
Pyroslože nemusí vzbuzovat barevný efekt jako zábavní elektrotechnika, a proto se 
nepoužívají soli kovů (Ba, Cr, Co, Ni apod.) Pyroslož s argonem tvoří maximálně 1% 
hmotnosti povoleného ekvivalentu TNT (53 kg). 
Některé starší typy airbagů nepoužívají argon (ale jen pyroslož), stejně jako všechny 
přitahovače bezpečnostních pásů. 
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Zařízení je určeno k  ničení pyrotechnické slože, uvolňující z generátoru plynu technický 
argon, kterým se v případě havárie auta naplní airbag. V případě pásů pyropojistka 
uvolní mechanismus, který se pevně zasekne proti vržení jezdce vpřed po nárazu 
vozidla. Mobilní zařízení je určeno k přeměně nebezpečného odpadu (NO) kód 160110 
na ostatní odpady, z nichž většina je využitelná jako druhotné suroviny, zbytek se 
odstraňuje ukládáním na odpovídající skládku. 
Zařízení se skládá z následujících částí: 
- dopravní prostředek oprávněného přepravce výbušnin, kterým byly airbagy a 

přitahovače bezpečnostních pásů k úpravě a odstraňování dopraveny 
- vadné airbagy a přitahovače pásů budou do vymezeného prostoru převáženy přímo 

z automobilových závodů bez meziskladování 
- manipulační prostor je situován od místa likvidace ve vzdálenosti větší než 10m. 

Z tohoto místa je prováděn i odstřel – iniciace likvidovaných airbagů 
- prostor pro ničení – oblinami vyložený ocelový sud s textilním krytem pro iniciaci 

technických částí airbagů a pásů je vybaven odkládacím zařízením pro přípravu a 
úpravu ničených airbagů a pásů 

- odpalovací zařízení bezpečně vzdálené od prostoru ničení s přívody a jisticí blokací, 
které je vždy před adjustací airbagů a při odchodu pyrotechnika odpojeno od zdroje 
napětí; bezpečnost celého systému je navíc jištěna žárovkou s automatickým 
odpojováním kontaktu zdroje 

- souhlas s umístěním zařízení do prostoru střelnice se sjednává po dohodě 
s majitelem prostoru. Odpalování se provádí vždy po jednom kuse 

Manipulační prostor je situován od místa likvidace ve vzdálenosti větší než 10 m. 
Z tohoto místa je prováděn i odstřel – iniciace likvidovaných airbagů. Prostor pro ničení 
je představován oblinami vyloženým ocelovým 100 l sudem s textilním krytem pro 
iniciaci technických částí airbagů a pásů, který  je vybaven odkládacím zařízením pro 
přípravu a úpravu ničených airbagů a pásů. Další součástí je odpalovací zařízení 
bezpečně vzdálené od prostoru ničení s přívody a jisticí blokací, které je vždy před 
adjustací airbagů a při odchodu pyrotechnika odpojeno od zdroje napětí. Bezpečnost 
celého systému je navíc jištěna žárovkou s automatickým odpojováním kontaktu zdroje. 
Odpalování PP se provádí vždy po jednom kuse pro kontrolu správného odpálení 
každého airbagu nebo pásu. 
Popis technologie delaborace pyroslože zbavených airbagů a pásů odpovídá 
požadavkům bezpečné přeměny nebezpečného odpadu  kódu 160 110 na ostatní 
odpad, z něhož podstatná část (železné respektive neželezné kovy a plasty) lze využít 
jako druhotné suroviny, zbytek je uložitelný na příslušné skládce (přičemž následný 
proces třídění se provádí na pracovišti oznamovatele). Pyrotechnik provádějící ničení 
pyroslože vede o práci přesnou evidenci, která obsahuje: 
- přepravní list o dovozu nebezpečného odpadu, s uvedením počtu kusů, odhad 

množství pyrotechnické slože, původce odpadu a potvrzení o přejímce nebezpečného 
odpadu v místě vzniku odpadu 

- provozní deník zařízení na úpravu a odstraňování nebezpečných odpadů, kde 
zaznamená datum, počet zpracovaných kusů, původce nebezpečného odpadu, číslo 
přepravního listu nebezpečného odpadu, anomálie při ničení a delaboraci 
nebezpečného odpadu dodatečně doplní, hmotnost získaných ostatních odpadů 
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včetně části odpadů určených pro uložení  na skládce v Lodíně a svůj podpis. 
V poznámce uvede dobu v hodinách a místo ničení, případně další informace 

- po práci sepíše protokol o odstranění nebezpečného odpadu 160110 a po delaboraci 
roztřídí druhotné suroviny podle složení  

Manipulace 
Manipulace s airbagy se provádí s velkou opatrností a smí ji provádět vyškolený 
personál – pyrotechnik. 
Z hlediska manipulace jsou dodržovány následující zásady: 
ü nebalený modul musí být držen vždy tak, aby strana s etiketou byla odvrácena od 

těla a dle možnosti směrem vzhůru 
ü modul je pokládán vždy etiketou nahoru 
ü na modul nesmí být odkládány žádné předměty 
ü k modulu se nesmí připojovat elektrické přístroje s výjimkou adjustace pro odstřel, 

kdy je okruh odpojen 
ü nesmí se manipulovat s modulem připojeným na zdroj proudu 
ü při zasunutí zástrčky do modulu stát bokem  od modulu a počítat s prostorem 

případného nafouknutí airbagu 
ü manipulace s moduly se zasunutou zásuvkou smí být prováděna pouze po přerušení 

napájecího napětí 
ü modul ani generátor plynu nesmí být vrtán, svařován, letován nebo řezán či jinak 

zahříván; je třeba vyloučit vznik elektrostatického náboje  
Práce trvá během jedné směny max. 8 hodin a začíná za světla nejdříve v 7,00 hod. 
Odstřel se provádí mimo zimní období a nepříznivé počasí. Neiniciované generátory 
označí pyrotechnik žlutou barvou a na konci práce je odpálí plastickou trhavinou a 
rozbuškou č.8 se zápalnicí v trhací jámě.   
Po práci důkladně vyčistí zařízení a prostor bezpečnostního okruhu zkontroluje, zda 
v něm a nebo v okolí prostoru pro ničení  nebyl zapomenut nezničený generátor. 
Monitorování provozu zařízení spočívá v důsledném odstřelu generátorů a pásů 
v prostoru ničení. 
Vzhledem k tomu, že likvidace je kampaňovitá dle počtu nashromážděných  vadných 
modulů a pásů, je soustředěno z ekonomického hlediska do několika termínů v roce 
mimo zimní měsíce. Předpokládá se zhruba odstřel maximálně 8x ročně. 
Vedení evidence odpadů je dáno popisem technologie likvidace a kromě toho je veden 
celoroční záznam zpracovávaných airbagů a přitahovačů bezpečnostních pásů. 
Zařízení na likvidaci automobilových airbagů a navíječů pásů je velmi jednoduché. 
Jedná se o 100 l ocelový sud s dřevěnou výstelkou pro snížení účinků a maximální 
eliminaci rozletu odpáleného (aktivovaného) zařízení. Do tohoto sudu se na dno uloží 
likvidované zařízení – airbag nebo předepínač bezpečnostních pásů. Pyropatrona 
tohoto zařízení se připojí přes spínač pomocí el. kabelu ke zdroji el. napětí (akumulátor 
12 V). Na likvidované zařízení se položí těsnící  a uzavírací prvek – látkový pytel 
s výplní z minerální vaty, čímž se sud uzavře. Tento uzávěr slouží především pro 
eliminaci rozletu částí z likvidovaného zařízení.   
Automobilové airbagy a navíječe pásů budou oznamovatelem dováženy do areálu 
Poličských strojíren přímo od dodavatelů bez meziskladování. 
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Jak je patrné z charakteru záměru, s uvažovanou aktivitou není spojena žádná stavební 
činnost, tudíž ani nejsou očekávána žádná zdravotní rizika.  
Záměr generuje nevýznamnou emisi NO2, která se nemůže nijak projevit na imisní 
zátěži NO2 v zájmovém území. 
Z hlediska posouzení akustické situace je nutné podotknout, že tato likvidovaná 
bezpečnostní zařízení jsou instalována do uzavřeného prostoru vozidla a tedy akustický 
impuls, který vznikne odpálením pyropatrony nesmí ohrozit ani poškodit zdraví posádky 
ve vozidle, a proto iniciační nálože pyropatrony jsou velmi malé (řádově v jednotkách 
gramů) a tedy i akustický efekt odpálení má velmi nízký akustický efekt odpovídající 
množství pyroslože. 
Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru a technologii likvidace automobilových 
airbagů a bezpečnostních pásů nebylo prováděno měření reálné situace při likvidaci 
tohoto zařízení, ale bylo použito srovnání s měřením průmyslových trhavin v blízkosti 
zkušebny trhavin v závodě Explosia v Pardubicích.  
Pro posouzení byly zvoleny hodnoty, které byly zjištěny v rámci měření zkušebny trhavin 
[podklad 17,18] ve vzdálenosti cca 580 m. Jedná se o průmyslové trhaviny s podstatně 
větším iniciačním účinkem a tedy i akustickým efektem, než posuzované zařízení a 
především s podstatně vyšší odpalovanou hmotností. Dále tyto zkoušky jsou prováděny 
na volné ploše a nejsou tedy ničím stíněny jako je tomu v případě odpalování pyropatron 
ve speciálně upraveném sudu a za terénním valem. Z hlediska bezpečnosti posouzení 
byla vytipována jedna z razantnější  trhavin o hmotnosti 100 g.  (Poznámka: Z důvodu 
dodržení principu vlastnictví objednatelem naměřených dat nebudou dále uváděny 
detailnější informace o provedeném měření a výsledcích. Pro posouzení daného 
záměru jsou však uvedené informace již dostačující a protokol z měření byl k dispozici i 
orgánu ochrany veřejného zdraví – KHS Pardubického kraje). Pro posouzení tedy byl 
vzat údaj o průměrné expozici LCE  a LAE na 1 odstřel:  
Ø LCE =  88,7 dB ve vzdálenosti 580 m   
Ø LAE =  73,0 dB ve vzdálenosti 580 m  

Vezmeme-li v úvahu výše uvedený popis, lze předpokládat, že se bude jednat ve smyslu 
NV č. 148/2006 Sb. o vysoce impulsní hluk a tedy hodnocení je provedeno pomocí LAeq, 

T=8 hodin. Provedení hodnocení pomocí analogie s naměřenými hodnotami je dostatečně 
na straně bezpečnosti hodnoceného záměru, vzhledem k tomu, že použité hodnoty LAE 
byly zjištěny ve vzdálenosti 580 m  a pro průmyslovou trhavinu o hmotností více 25 x 
vyšší a nejbližší vzdálenost  mezi místem likvidace airbagů a obytnou zástavbou je 1300 
m, tedy ve dvojnásobné vzdálenosti. 
Výpočet počtu odpalů dle předpokládané hodnoty LAE = 73 dB  je možné provést dle 
vztahu:  

L Aeq,T=8hod   =  L AE   + 10 log n - 10 log (T / To )   [dB],   (1) 
kde  
LAE – hladina zvukové expozice  (LAE = 73 dB) 
n – počet událostí  
L Aeq,T=8hod – limitní  ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro 8 hodin – LAEq,T = 50 dB 

 T- doba v s, ke které se ekvivalentní hladina vztahuje (T = 28 800 s) 
 T 0  - je referenční časový interval 1 s 

Dosadíme-li do vzorce (1), pak při uvažovaných hodnotách a vzdálenosti 580 m by bylo 
možné odpálit až 145 ran.  Uvážíme–li však, že skutečná vzdálenost je více jak 
dvojnásobná  a  prostým útlumem vzdáleností lze uvažovat s hodnotou LAE o cca 6 dB 
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nižší a to i vzhledem k podstatně nižším iniciačním náložím airbagových a 
předepínacích pyropatron, pak počet takovýchto akustických dějů pro splnění limitní 
hodnoty LAeq,T=8hod = 50 dB by bylo kolem 570.    
Na základě provedeného rozboru lze s dostatečnou rezervou na straně bezpečnosti 
konstatovat, že akustický vliv z likvidací automobilových airbagů a předepínačů 
bezpečnostních pásů řízenou iniciací pyropatron je možné provádět ve vymezeném 
prostoru střelnice Poličských strojíren, a.s. v objemu až 570 kusů likvidovaných zařízení 
(odpalů) denně v průběhu 8 hodin.  
Tento uvažovaný závěr je na straně bezpečnosti a to s dostatečnou rezervou, neboť 
byly jako vstupní údaje vzaty hodnoty naměřené pro průmyslové trhaviny o hmotnosti 
více jak 25 násobně vyšší než uvažovaná iniciační pyroslož a ve výpočtu nebylo 
uvažováno s terénním krycím valem  střelnice.  
Z hlediska ochrany ovzduší lze za vhodné uvést, že elektrický zapalovač je tvořen směsí 
TiH2 – titanhydridu a KClO4 – chloristanu draselného. Při rychlém výbušném rozkladu 
přechází chloristan draselný na chlorid draselný a kyslík, z titanhydridu vzniká 
v podstatě kovový Ti, příp. jeho oxid. Plynné škodliviny tedy nevznikají, pouze nepatrné 
množství TZL. Pyrotechnická náplň (slož) je tvořena směsí 45% chloristanu amonného ( 
NH4ClO4) a 35% dusičnanu sodného (NaNO3), zbytek je pojivo. Při tepelném rozkladu 
přechází chloristan amonný na chlorid amonný a kyslík, dusičnan se může rozkládat 
dvěma cestami. Při jedné přechází na kyslík a dusitan, který je poměrně stálou pevnou 
sloučeninou. Při druhé se rozkládá na oxid sodný (pevná látka) a plynný oxid dusičitý, 
který je plynnou znečišťující látkou.   
Množství vznikajícího NO2 při této druhé reakci : z 85 g rozloženého dusičnanu vznikne 
stechiometricky 46 g NO2,  ze 100 zlikvidovaných airbagů se tedy uvolní 151 g této 
látky, pokud rozklad probíhá výlučně touto cestou. Ročně tedy lze očekávat emisi 302 
kg NO2 
Na základě uvedené bilance lze vliv posuzovaného oznámení na kvalitu ovzduší  
označit jako malý a málo významný. 
Vliv na charakter odvodnění oblasti a na vodné toky v rámci předkládaného záměru 
nenastává. Záměr neovlivňuje vznik nových zpevněných ploch, tudíž nedochází ani ke 
změnám v odvodnění oblasti. 
Vliv na zábor  ZPF respektive PUPFL nenastává. 
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. 
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.  
Záměr je navrhován do prostoru střelnice v areálu závodu Poličské strojírny a.s. ve 
vyčleněném prostoru pro obdobné charakteristiky. Vliv na přírodní složky ekosystémů 
tedy nenastává. 
Jak vyplývá z charakteru záměru a jeho konkrétního provádění, záměr nemůže ovlivnit 
krajinu ani krajinný ráz. 
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