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POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY (nevysv ětlené v textu):  

BPEJ bonitovaná půdně-ekologická jednotka 

BSK5 biochemická spotřeba kyslíku 

BTEX monocyklické aromatické uhlovodíky (benzen, toluen, ethylbenzen, xylen) 

CIU těkavé alifatické uhlovodíky 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČOV čistírna odpadních vod 

EO ekvivalentní obyvatel 

CHKO chráněná krajinná oblast 

CHSK chemická spotřeba kyslíku 

IP interakční prvky 

LAeq hladina akustického tlaku A 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky 

NEL nerozpuštěné extrahovatelné látky 

NL nerozpuštěné látky 

NN nízké napětí 

NO2 oxid dusičitý 

NPP národní přírodní památka 

NPR národní přírodní rezervace 

PM10 suspendované částice frakce PM10 

PP přírodní památka 

PR přírodní rezervace 

PUPFL pozemky určené k plnění funkce lesa 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic 

ÚP Územní plán  

ÚSES územní systém ekologické stability 

VKP významný krajinný prvek 

VN vysoké napětí 

VOC těkavé organické látky 

ZCHÚ zvláště chráněná území 

ZPF zemědělský půdní fond 
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ÚVOD 
Řešená plocha se nachází v průmyslové zóně města Chrudim určené pro výstavbu 
výrobních objektů. Výrobní hala, komunikace a inženýrské sítě jsou navrženy 
v katastrálním území Chrudim. Celý objekt je rozdělen na čtyři provozní části: výrobní 
hala I – III a zděná část zázemí. 

Záměrem této dokumentace je změna užívání stavby. Na řešený objekt dne 17. 6. 
2008 proběhlo zjišťovací řízení „Výrobní hala SIAG CZ - Chrudim“. Předmětem 
záměru byla výroba věží větrných elektráren nejčastěji do výšky 105 m a svařenců, 
zejména nosičů gondoly. Nová výrobní hala byla navržena pro provoz, kde se bude 
provádět sestava jednotlivých segmentů věží. Součástí nové výrobní haly jsou dva 
tryskací boxy. 

Ve výrobní hale je nově kromě dvou tryskacích boxů navržena lakovna a hala pro 
volné stříkání. Součástí objektu je i sociální zázemí, kancelářemi, skladem 
a manipulační plochou. 

Na oznámení byl vydán závěr zjišťovací řízení (č.j.: 6435-10/2009/OŽPZ/KU) dne 
13. 3. 2009.  

Předkládaná dokumentace je doplněna o připomínky vzešlé z vrácení dokumentace 
(č.j. 6435-24/2009/OŽPZ/KU) ze dne 16.6. 2009. 

Projekční činnost zajišťuje společnost MSlo s.r.o. (Vocelova 1164, 500 02 Hradec 
Králové, IČO 259 270 43). Investorem a provozovatelem záměru bude společnost 
SIAG CZ s.r.o. (Průmyslová 307, 537 01 Chrudim IV; IČO: 471 245 39). 

Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném 
znění, dle přílohy č. 1 patří záměr do kategorie II, mezi záměry vyžadující zjišťovací 
řízení, bodu 4.2. „Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 
10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav“. 

Záměr lze zařadit i do kat. II. bodu 10.4 - „Skladování vybraných nebezpečných 
chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví 
škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, 
toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství 
nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 
100 t“. 

Předložená dokumentace je zpracováno podle přílohy č. 4 zákona výše uvedeného 
zákona. 
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Vypo řádání p řipomínek:  

 

Krajský ú řad Pardubického kraje (č.j. 6435-24/2009/OŽPZ/KU) 
 
Doplnění nebo přepracování dokumentace se zaměřením na: 
 

- uvést přesnější údaje o plánovaném zvýšení výrobní kapacity/množství 
lakovaných m2 

 
Dle informace investora není hlavním důvodem realizace nové haly zvýšení výrobní 
kapacity, ale jde o modernizaci zastaralého zařízení ve stávajícím provozu, kde není 
nainstalováno zařízení na likvidaci emisí VOC. Kapacita lakovaných věží zůstane 
stejná. Nové prostory umožní zvýšení nalakovaných nosičů gondoly a základových 
dílů (což jsou v s porovnáním s věžemi malé výrobky). 
 

- jednoznačně popsat posuzovanou technologii lakování a technologii likvidace 
emisí VOC zejména: 
� prokázat garantovanou koncentraci VOC 40 mg/m3 na výstupu z filtru 

aktivního uhlí pro uváděnou provozní teplotu 40°C. Vzhledem k diskutabilní 
vypovídající schopnosti protokolu („Protokol o autorizovaném měření emisí 
.......), nelze uvedená data považovat za zcela přesvědčivá, 

 
Zařízení bylo navrženo dle znalostí adsorpční rovnováhy, mechanismů přenosu tepla 
a hmoty a dle provozních zkušeností. Prokázání maximální výstupní koncentrace 
40 mg TOC/m3 bude provedeno měřením koncentrací na výstupech z technologie na 
snižování emisí. 
 
 

� doložit, jak bude při sušení 60°C v „v ob ěhovém režimu“, tj. při omezeném 
výkonu vzduchotechniky 4 000 m3/h zajištěn provoz zařízení na snižování 
emisí VOC (podle textu jsou filtry s aktivním uhlím konstruovány na průtok 
vzdušniny 3 x 50 000 m3/hod), 

 

Sušení bude prováděno ve výjimečných situacích, v naprosté většině roku bude 
sušení probíhat samovolně (přirozeně). Tento fakt byl již okomentován 
v dokumentaci. Hodnota 60°C je chyba, tato hodnota byla převzata z průvodní 
technické zprávy, která se během procesu změnila. Nyní se v technické zprávě uvádí 
teplota sušení 50°C. 

Dle informace Filtrační techniky spol. s.r.o. není pro filtry snížený průtok na  
4 000 m3/hod problém. 

 
Ve zkušebním provozu bude určena nejvyšší venkovní teplota pro jakou je možné 
využívat aktivní sušení, tak aby došlo k ochlazení z 50°C na 40°C, p řípadně bude 
určena teplota ohřevu. Teplota bude určena pro každou kabinu zvlášť. 
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� doložit účinnost adsorpce chemických látek obsažených podle 

bezpečnostních listů v používaných nátěrových hmotách, vyhodnotit 
účinnost jejich desorpce při uváděných 140°C, 

 
Sorpční křivka použitého aktivního uhlí pro xylen je přiložen v dokumentaci na str. 49.  

Hnací silou adsorpce/desorpce je koncentrační gradient. Ten je ovlivňován různými 
mechanismy přenosu tepla a hmoty a adsorpční rovnováhou, tzv. adsorpční 
izotermou. S rostoucí teplotou klesá adsorpční schopnost a tím se zkracuje doba 
desorpce (regenerace). V případě fyzikální adsorpce, která je reversibilní, dojde 
k naprostému vyčištění sorbentu. Ve skutečnosti se ale v nátěrových hmotách 
vyskytují i látky, které se sorbují ireversibilně (jsou vázány chemickou vazbou), to 
znamená nevratně. Tyto látky pak postupně snižují adsorpční kapacitu. S tímto 
jevem je počítáno při návrhu aparátu. 

Vzhledem k tomu, že je desorpce prováděna čistým vzduchem, dochází k desorpci 
i při teplotách nižších, než je bod varu. 

 
� porovnat navržený systém záchytu VOC z lakoven s technologiemi 

nejlepší dostupné techniky (BAT) pomocí klíčových parametrů (např. 
účinnost záchytu, ekonomické parametry, provozní náklady) a zdůvodnit, 
proč byla vybrána popsaná varianta, 

 
Z hlediska posouzení vhodnosti (BAT) technologie podle principu integrované 
prevence znečistění (IPPC) je tato technika „dostupná“ a byla vyvinuta a opakovaně 
vyzkoušena v měřítku, umožňující realizaci v příslušné lakovně za ekonomicky 
a technicky přijatelných podmínek.Domníváme se, že splňuje všechna kritéria BAT. 
 

Pracovníci společnosti Filtrační technika, spol. s.r.o., která projektovala zařízení na 
snižování emisí a Katalytickou oxidační jednotku KOJ 3500, vyhodnocovali 2 
regenerativní metody používané v širokém měřítku v lakovnách v EU. 

1. kontinuální regenerace zeolitového rotoru. 

2. semikontinuální regenerace uhlíkových adsorbérů 

Podle kritérií nejlepší dostupné techniky interně vyhodnotili a investorovi také nabídli 
druhou z uvedených metod. 

Zdůvodnění: 

Přesto, že z hlediska úrovně ochrany životního prostředí jsou obě metody 
srovnatelné, z hlediska dostupnosti je druhá metoda pro zadání SIAG zásadním 
způsobem vhodnější. 

Kontinuální regenerace zeolitového rotoru by v rámci provozních podmínek lakovny 
SIAG vynutila nepřijatelně vysoké provozní a investiční náklady. Při reálném stupni 
zakoncentrování (uvádí výrobce zeol. Rotoru), při zadaných vstupních koncentracích 
(zadání SIAG) vycházejí vysoké dodatečné spotřeby energie (zemního plynu) na 
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pomocný dohřev desorbovaného segmentu zeolitového rotoru. Výkon pomocného 
hořáku by byl ve stovkách kW.   

Dalším srovnávacím kritériem je pořizovací cena technologie č. 1 ve srovnání 
s technologií č. 2. 

Největší kapacita zeolitových rotorů je do výkonu 75 tis Nm3/hod průtoku vzdušiny 
s emisemi. 

V případě zadání SIAG by musely být pořízeny 2 samostatné jednotky tedy 2 rotory, 
každý vybaven vlastní katalytickou, nebo termickou desorpcí s pomocným hořákem.  

Z hlediska celkového dopadu na ŽP je třeba zvážit jednak objem vyprodukovaného 
CO2 při spalovaní zem. plynu, dále pak množství zmařeného neobnovitelného zdroje 
energie pro desorpci rotorů.  

(Pozn. Tato společnost realizuje obě uvedené technologie, vhodnost metod 
vyhodnocuje vždy individuálně, podle všech dostupných zadávacích kritérií.) 

Dalším nezanedbatelným důvodem je zkušenost se srovnatelnými řešeními, které 
byly úspěšně vyzkoušeny (provozovány). 

 
 
Připomínky advokátní kancelá ře Hladík Hladíková & Partne ři (ze dne 2.6. 2009) 
 
 
Připomínky advokátní kanceláře k Oznámení, které údajně nebyly v Dokumentaci 
zodpovězeny 
 
Bod 1 (str. 1) 
Nikde v Oznámení ani v jejich přílohách není možno dohledat, resp. nebylo 
dohledáno, o jaké zvýšení výroby se jedná. 
 
Viz vypořádání stejné připomínky Krajského úřadu Pardubického kraje, komentář lze 
dohledat i v příslušných kapitolách dokumentace (např. B.I.2 odstavec 3 nebo B.I.5 
odstavec 2). 
 
 
Bod 2 (str. 1) 
Je uvedeno, že po odloučení barevné mlhy bude takto vyčištěný výstupní vzduch 
odsáván odsávacím ventilátorem a odváděn přes pozinkované potrubí a výstupním 
komínem s deflektorovou hlavicí do ovzduší. 
 
Toto se již v dokumentaci neobjevuje. Tato věta byla pouze v oznámení opomenuta, 
jelikož v průběhu zpracování oznámení investor dostal nové podklady k zařízení na 
snižování emisí, které v původní technické zprávě nebylo uváděno. 
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Bod 3 (str. 1) 
V oznámení je uvedeno, že uvolňované páry ředidla budou tak stále odváděny do 
ovzduší. Toto je v rozporu s dále na str. 24 popsaným zařízením pro snižování emisí 
těkavých látek. 
 
Toto se již v dokumentaci neobjevuje. 
 
Bod 4 (str. 1) 
Zařízení pro snižování emisí těkavých organických látek bude tak, jak je zde 
koncepčně popsáno naprosto nefunkční. Tento systém je zcela nevhodný pro daný 
sortiment VOC obsažený v nátěrových hmotách a rozpouštědlech. Popis zařízení a 
jeho funkce v tomto článku „Oznámení nekoresponduje s přílohou č. 1 – Výkresová 
dokumentace záměru. 

 

V kapitole B.I.6, kde je popis zařízení pro snižování emisí těkavých organických látek 
je doplněn popis zařízení a členění zařízení. 

 
V přepracované dokumentaci je v příloze č. 1 přiložen aktuální výkres. 
 
 
Bod 5 (str. 1) 
Koncepce zařízení tak, jak je navrženo pro tento případ, vychází ze všeobecně 
známého principu sorpčních (filtračních) schopností aktivního uhlí, v tomto případě 
zachytávat (filtrovat) VOC ve svých aktivních pórech a jejich následném uvolňování 
horkým vzduchem produkovaným v tomto případě spalovací jednotkou na bázi 
katalytické oxidace, jehož teplota se řídí bodem varu jednotlivých VOC v kombinaci 
s dobou působení takto teplého vzduchu. Zřízení tohoto typu se obecně používají pro 
vysoké objemy kontaminovaného vzduchu s nízkými koncentracemi VOC, které jsou 
z těchto vysokých objemů zachycovány a následně desorbovány (uvolňovány) 
relativně malým objemem vzduchu o vysoké teplotě a oxidovány v tomto případě 
katalytické spalovací jednotce. Takto koncipovaný systém může však být použit 
pouze v odůvodněných výjimečných případech. 
 

K vysvětlení schopnosti adsorpce VOC na aktivním uhlí je uvedena v kapitole B.I.6 
na str. 49 adsorpční izoterma xylenu při teplotách 25°C a 40°C. 

 
Bod 6 (str. 2) 
Jen pro příklad uvádíme největší, zcela zřejmé, velmi mírně řečeno, nesrovnalosti, 
včetně velmi stručného všeobecného srozumitelného popisu navrženého zařízení 

• teplota adsorpce 10 - 40°C je sorp ční schopnost jakéhokoliv aktivního uhlí 
minimální nebo pro daný účel prakticky nulová. 

• teplota desorpce 140°C – nebude dostate čná, protože naprostá většina 
použitých rozpouštědel má bod varu (a tedy desorpce) nad 150°C. 
Rozpouštědla, resp. těkavé organické látky s bodem varu nad 140°C velmi 
brzo aktivní uhlí „ucpou“, takže VOC se sorbovat nebudou a celý systém se 
stane po velmi krátké době nefunkční. 
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• obecně lze jednoznačně konstatovat, že v poslední době se takto 
koncipovaná zařízení v Evropě ani ve světě pro daný účel již nepoužívají a ani 
dříve nebyly nijak výrazně používány. Toto tvrzení lze jednoznačně prokázat. 

 
Připomínky týkající se adsorpce a desorpce jsou okomentovány viz výše (bod 5) 
 
Podobná zařízení se nacházejí např. v LEAR Třeštice, MITAS Praha, SIEMENS 
Praha 5 Zličín. 
 
 
Bod 7 (str. 2) 
Na více místech Oznámení je rozpor garantovaných emisí TOC, někde je uváděno 
pouze 25 mg/m3 (str. 21), někde 25 mg/m3 za katalytickou jednotkou a 40 mg/m3za 
adsorpčními filtry (str. 32 a 35). 
 
Jedná se o nepochopení textu. Žádný rozpor hodnot zde není.  
 
Bod 8 (str. 2) 
Na str. 33 oznámení je uvedeno, že znečišťující látky ze spalování zemního plynu 
v jednotlivých hořácích, které jsou umístěny na lakovacích kabinách a v lakovně 
volného stříkání, jsou odváděny přes zařízení pro snižování emisí těkavých 
organických látek do ovzduší (Z11 – Z13), což jsou ovšem adsporpční filtry 
s aktivním uhlím. Toto nedává smysl, protože horký plyn bude zabraňovat, resp. 
znemožňovat sorpci VOC a AU nebo bude adsorbované VOC desorbovat 
a vypouštět do ovzduší. Žádáme o dodatečné vysvětlení nebo přiznání chyby. 
V přepracovaném oznámení je tento odstavec bez vysvětlení vypuštěn (kapitola 
B.III.1 – bodové zdroje). Místo toho je zde nově uvedeno, že množství odsávaného 
vzduchu ze stříkacích kabin a z lakovny volného stříkání bude 50.000 m3/hod, místo 
správného údaje 150.000 m3/hod. 
 
Tento odstavec nebyl vypuštěn jen byl posunut trochu níže .  
 
Ano, v rozptylové studii (ani v dokumentaci) nejsou uvedena slova celkové množství 
odváděné vzdušniny bude 50 000 m3/h (ale pro jednotlivou lakovací kabinu a 
lakovnu volného st říkání a pon ěvadž jsou celkem 3 za řízení), tj. celkové 
množství odvád ěné vzdušniny je 150 000 m 3/h. 

 
 
Bod 9 (str. 2) 
na str. 34 Oznámení a str. 15 a 16 Rozptylové studie jsou uvedeny identické tabulky 
č. 4 a č. 5, resp. č. 8 a 9 s uvedením emisních parametrů bodových zdrojů a ročních 
emisí znečišťujících látek. Zdroje označené jako Z10, Z11, Z12, Z13 jsou výduchy ze 
zařízení pro snižování emisí těkavých organických látek, Z10 katalytická jednotka, 
Z11-Z13 adsorpční filtry. V tabulce č. 4 jsou uvedeny emisní hodnoty TOC 
z uvedených jednotlivých zdrojů v g TOC/s pro nový stav po realizaci záměru, což je 
v naprostém nesouladu s uváděným celkovým ročním množství v kgTOC/rok, při 
přepočtu (4160 hodin činnosti lakovacích prostor ročně – viz str. 8. Oznámení 
vychází namísto uvedených 8 427,5 kg TOC/rok emitovaných do ovzduší 25 326 
TOC/rok a to by muselo zařízení správně fungovat - viz předcházející bod 4. Jestliže 
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fungovat nebude, potom se ročně dostane do ovzduší 118 000 kg VOC – viz celková 
spotřeba na str. 10 – Příloha č. 5 Oznámení – rozptylová studie a příloha č. 4 
Vybrané bezpečnostní listy barev. Zpracovatel Oznámení a Rozptylové studie tedy 
uvedl téměř 5x nižší hodnotu imisní zátěže, než by byla reálná, kdyby bylo nasazeno 
zařízení a likvidaci VOC, které by bylo funkční.  
 
Výpočet emisí: 

Katalytická oxidační jednotka 

Množství odváděné vzdušniny:    3 500 m3/h 

Garantovaná koncentrace výrobcem zařízení: < 25 mg/m3 

Předpokládaná provozní doba:   2 600 h/rok 

 

Emise TOC = 3 500 m3/h*25 mg/m3 = 87 500 mg/h, tj. 87,5 g/h → 87,5 g/h*2 600 
h/rok = 227 500 g/rok, tj. 227,5 kg/rok. 

 

Adsorpční filtr (jeden kus) 

Množství odváděné vzdušniny:    50 000 m3/h 

Garantovaná koncentrace výrobcem zařízení: 40 mg/m3 

Předpokládaná provozní doba:   2 600 h/rok 

 

Emise TOC = 50 000 m3/h*40 mg/m3 = 2 000 000 mg/h, tj. 2 kg/h → 2 kg/h*2 600 
h/rok = 5 200 kg/rok. 

 

Celkové předpokládané emise TOC z celého provozu SIAG CZ, s.r.o.  

Emise TOC = 227,5 kg/rok + 3x 5 200 kg/rok = 15 827,5 kg/rok, tj. 15,8 t/rok.  

 
Bod 10 (str. 3) 
V příloze č. 5 – Rozptylová studie na str. 9 je uvedeno, že „barva se bude na 
jednotlivé segmenty nanášet pomocí stropních trysek“. 

Pouze chyba v názvu nanášecího zařízení - zpracovatele rozptylové studie. Tato 
chyba samoz řejmě nemá vliv na výsledek rozptylové studie.  Rozptylová studie 
byla vypočtena na garantované koncentrace TOC výrobcem zařízení. 

Bod 11 (str. 3) 
V příloze č. 5 – Rozptylové studie na str. 9 a 10 je uvedeno, že „Zařízení pro 
snižování emisí se bude skládat z pěti adsorpčních filtrů a katalytické oxidační 
jednotky. Odpadní vzduch obsahující rozpouštědlo bude centrální 
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vzduchotechnickou jednotkou dopravován do jednoho z dvojice adsorpčních filtrů. 
Adsorpční filtry budou střídavě pracovat jednak v režimu filtrace a jednak v režimu 
regenerace. Sorbetem v adsorpčních filtrech bude aktivní uhlí. Po určité době se 
proud odpadního vzduchu převede do druhého filtru a první je regenerován. 
Regenerace bude prováděna malým proudem horkého vzduchu o průtoku 3 500 
m3/h. Škodliviny, které budou při regeneraci vytěsňovány ze sorbentu, budou 
likvidovány v katalytickém reaktoru při teplotách 350 °C až 580 °C. Spaliny budou 
využity jednak k předehřevu proudu vzduchu na požadovanou oxidační teplotu a 
jednak k regeneraci adsorpčních filtrů. Při startu katalytické oxidační jednotky bude 
dosažení potřebné teploty použit elektrický ohřev. Lakovací kabiny i lakovna volného 
stříkání, kde bude docházet k uvolňování těkavých organických látek, budou 
odsávány do zařízení pro snižování emisí těkavých organických látek. Výrobce 
zařízení garantuje na výstupu po filtraci koncentraci TOC menší než 40 mg/m3, tj. 2 
kg/h. Množství odváděné vzdušniny bude 50 000 m3/h“.  

Toto je naprosto zavádějící údaj, obzvlášť, je-li uváděn v takovémto dokumentu, 
množství odváděné vzdušniny bude 3 x 50 000 m3/h, tedy 150 000 m3/h a 
hmotnostní tok TOC bude tedy 3 x 2 kg/h, tj. 6 kg/h. 

Po regeneraci výrobce garantuje koncentraci TOC menší než 25 mg/m3, tj. 0,0875 
kg/h. Množství odváděné vzdušniny bude 3 500 m3/h. 

Po připočtení tohoto množství vychází celkový hmotnostní tok TOC, i kdyby zařízení 
fungovalo správně 25 324 kg/rok. 

 

Ano, v rozptylové studii (ani v dokumentaci) nejsou uvedena slova celkové množství 
odváděné vzdušniny bude 50 000 m3/h (ale pro jednotlivou lakovací kabinu a 
lakovnu volného st říkání a pon ěvadž jsou celkem 3 za řízení), tj. celkové 
množství odvád ěné vzdušniny je 150 000 m 3/h. 

V tabulce č. 8 jsou uvedeny emisní parametry jednotlivých bodových zdrojů. 
U výduchu Z11, Z12 a Z13 (výduchy z adsorpčních filtrů) je uvedena hodnota Vs 
(objem vzdušniny) 13,89 m3/s, tj. 50 000 m 3/h. Z tohoto vyplývá, že v rozptylové 
studii bylo správně uvažováno 150 000 m3/h. V tabulce je uvedena také provozní 
doba 10 h/den, tj. 2 600 h/rok. 

Roční hodnota emisí a způsob výpočtu je uvedena výše v textu. 

 
 
Bod 12.1 (str. 3) 
Str. 50 – „Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., 
v platném znění je přílohou oznámení č. 3. Toto stanovisko bylo vydáno 13.6. 2008 
pro záměr Výrobní hala SIAG CH Chrudim, jelikož se jedná pouze o změnu 
využívání stavby, nebylo žádáno o nové stanovisko.“ Žádáme o dodatečné 
vysvětlení nebo přiznání chyby,..... 
 
Použití stanoviska orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., je 
sice vydáno 13. 6. 2008 pro záměr „Výrobní hala SIAG CZ, Chrudim“. Stanovisko se 
vydává na základě údajů o umístění záměru, ten je shodný s umístěním původního 
záměru (v hale bude mimo tryskacích kabin umístěna také lakovna a zařízení na 
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snižování emisí). Tento záměr je navíc navržen v průmyslové zóně. Na základě 
těchto skutečností a v neposlední řadě na základě konzultace s příslušným orgánem 
ochrany přírody, který vyjádření vydal, jsme přiložili původní stanovisko. Dále znovu 
uvádíme, že v bezprost ředním okolí ani v širším území se žádné oblasti Nat ura 
2000 nenacházejí . Vzhledem k vzdálenostem oblastí Natura 2000 je nové vyjádření 
orgánu ochrany přírody bezpředmětné. 
 
Bod 12.2, str. 4 
Vzhledem k tomu, že řešený výrobní areál byl již posuzován (proběhlo zjišťovací 
řízení) a jedná se pouze o změnu užívání stavby, nebylo potřebné provést biologický 
průzkum území ani zpracováno hodnocení krajinného rázu dle §12. Realizace 
záměru je v souladu s platným územním plánem města Chrudim, ....Posuzovaná 
lokalita patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší – sdělení MŽP ČR – 
vymezení oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2006. 
Nevysvětleno žádáme o dodatečné vysvětlení nebo přiznání chyby. 
 
Na Výrobní halu již proběhlo zjišťovací řízení, které neprokázalo negativní ovlivnění 
životního prostředí. Do této haly se investor rozhodl umístit kromě tryskacích kabin 
také lakovnu, která je umístěna ve stávajícím areálu. Řešené plochy zůstaly stejné, 
vliv byl tedy již vyhodnocen a dotčené orgány se k tomuto záměru vyjádřily, tj. 
vyjádřily se z hlediska ochrany přírody, ZPF apod. Posoudit tentýž záměr ve stejném 
plošném rozsahu zpracovatel dokumentace nepovažuje za nutné. 

 

Vliv na krajinu byl v hlavním textu dokumentace zhodnocen, bylo pouze 
zkonstatováno, že nebylo provedeno samostatné hodnocení krajinného rázu (pro 
čtenáře patrně méně srozumitelná formulace). 

Údaj, že lokalita patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší je pouze 
konstatování faktu. 

 
 
Bod 12.3, str. 4 
Str. 71 – „Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem souhlasí zpracovatel rozptylové 
studie s posuzovaným záměrem, tj. vybudování nové výrobní haly společnosti SIAG 
CZ, a.s. Chrudim s tím, že realizace a provoz záměru budou provedeny v souladu 
s rozptylovou studií a budou respektována doporučení zpracovatele rozptylové 
studie.“ K tomu poznámka bez komentáře – viz shora uvedené zásadní nesrovnalosti 
v připomínkách ke skutečnostem v rozptylové studii uvedeným. 
 
Jedná se o výtah závěru zpracovatele rozptylové studie, tyto závěry byly převzaty i 
do kapitoly dokumentace týkající se ovzduší. 
 
Přímé připomínky k vypořádání připomínek – str. 7 – 9 přepracované Dokumentace 
 
Bod 2 (str. 4 - 5) 
Jednoznačně popsat navrhovaný systém snižování emisí těkavých organických látek 
vyjádřených jako organický uhlík (VOC). Chybí jakékoliv schéma nebo výkres 
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technologie stejně tak jako výrobce (dodavatel). Žádáme požadované vysvětlující 
informace a údaje doplnit. 
 
Popis navrhovaného systému snižování emisí těkavých organických látek je popsán 
v kapitole B.I.6 na str. 45 - 50. Připomínky jsou okomentovány viz výše (bod 4). 
 
Aktuální výkres je přílohou dokumentace č. 1. 
 
Bod 3 (str. 4-5) 
Prokázat garantovanou koncentraci VOC 40 mg/m3 na výstupu z filtru s aktivním 
uhlím pro uváděnou provozní teplotu 40°C 
V rozptylové studii, v kapitole 2.3 zdroje emisí – Stručný technologický postup je 
sušení odůvodněno. Tato odpověď absolutně nesouvisí s učiněným dotazem. 

 

V rozptylové studii je uvedeno, že výrobce garantuje koncentraci TOC 40 mg/m3 a ne 
VOC. 

Předmětem rozptylové studii není důkladný popis zařízení. Rozptylová studie hodnotí 
vliv technologie na kvalitu ovzduší. Zpracovatel rozptylové studie pracuje s 
informacemi, které poskytne výrobce zařízení. 

 

Zařízení bylo navrženo dle znalostí adsorpční rovnováhy, mechanismů přenosu tepla 
a hmoty a dle provozních zkušeností. Prokázání maximální výstupní koncentrace 
40 mg TOC/m3 bude provedeno měřením koncentrací na výstupech z technologie na 
snižování emisí. 

Doložit garantované parametry při teplotě 40°C - p ři teplotě od 40 C se začínají za 
určitých podmínek uvolňovat některé níže vroucí uhlovodíky ze sorbetů AU. Ve 
směsi uhlovodíků z barev a ředidel dle bezp. listů převažují na vstupu výše vroucí 
látky, převážně xyleny. Na základě vyhodnocení sorpčních izoterm těchto typů látek i 
podle zkušeností z provozu zařízení, projektant zařízení potvrzuje, že při teplotách 
ještě kolem 40 C - nebude docházet spontánně k samovolné desorpci TOC. Opačné 
tvrzení, že bude zásadn ě snížena sorp ční účinnost je nepravda. 

 
 
Bod 4 (str. 5) 

Doložit, jak bude při sušení při 60°C v „ob ěhovém režimu“ tj. při omezeném výkonu 
vzduchotechniky 4 000 m3/h zajištěn provoz zařízení na snižování emisí VOC (podle 
textu jsou filtry s aktivním uhlím konstruovány na průtok vzdušniny 3 x 50 000 m3/h, 
desorpce probíhá při průtoku 3 500 m3/h). 

 
Bilance VOC – jeden lakovací prostor: není specifikováno, který lakovací prostor je 
míněn, jestli volná plocha nebo uzavřená lakovna s prakticky nulovými fugitivními 
emisemi. 
Parametry na vstupu do filtru – kterého filtru? 

Průtok vzdušiny – 50.000 Nm3/h  
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Vstupní koncentrace – 200 mg/m3  
Hmotnostní tok – 10 kg/h  
Hmotnostní tok denní – 160 kg/den  

Shora uvedené hodnoty vstupních koncentrací a hodinových a denních hmotnostních 
toků neodpovídají nově v dokumentaci uvedené v dokumentaci uvedené provozní 
době lakovny (2600 hod/rok – viz str. 11 rozptylové studie a str. 4 hodnocení záměru 
na veřejné zdraví) a hodnotám v tabulce č. 4 na str. 36 dokumentace a v již uvedené 
tabulce č. 4 na str. 11 rozptylové studie zde je též uvedeno, že výrobky WKT se 
budou lakovat ve stříkacích kabinách a výrobky FET a MT budou lakovány na volné 
ploše. Z těchto údajů vyplývá, že průměrné koncentrace VOC do filtru v případě 
odtahu z uzavřené lakovací kabiny jsou cca 360 MG VOC/m3. Pro odtah z volné 
plochy vychází průměrná koncentrace cca 200 MG VOC/m3. 
 
Parametry na výstupu  

Průtok vzdušiny – 50.000 Nm3/h  
Výstupní koncentrace – 40 mg/m3  
Hmotnostní tok – 2 kg/h  
Denní emise – 32 kg/den  

 
Ostatní parametry  
Denní provoz – 16 h neodpovídá předpokladům rozptylové studie pro provoz lakovny 
2 600 hod/rok (str. 11 – tato hodnota je potom použita pro výpočet roční emise TOC 
v tabulce č. 9 na str. 16 rozptylové studie, totéž viz též str. 4 hodnocení vlivu na 
veřejné zdraví a str. 40 dokumentace). V kombinaci s nesprávně stanovenou 
průměrnou koncentrací VOC v odváděné vzdušnině u uzavřených lakovacích kabin 
jsou uváděné výpočty zavádějící, neodpovídají realitě a působí zmatečně. 
 
Náplň AU – 4200 kg 
 
Denní záchyt – 96 kg/den jak může být denní záchyt 96 kg/den, když je shora 
zpracovatelem dokumentace uveden denní hmotnostní tok VOC 160 g/den jako 
parametr na vstupu do filtru? 
 
Sorpční kapacita AU – 20% 
maximální záchyt – 840 kg 
 
Stanovení maximální doby provozu filtru – špatně spočítáno – viz komentář níže 
 
Pro uzavřené lakovací kabiny, z nichž je odtahována majorita VOC vychází, jak je 
shora uvedeno, průměrná koncentrace VOC cca 360 mg/m3. Hodinový hmotnostní 
tok do adsorpčního filtru z jednoho uzavřeného lakovacího prostoru (kabiny) je tedy 
50 000 m3 x 360 mg/m3 = 18 kg VOC/hod se všemi důsledky pro zpracovatelem 
dokumentace prezentované výpočty. 
 
Maximální doba provozu filtru – 840/96 = 9 dní nereální hodnota – viz výše 
navržená perioda regenerace – 5 dní 
Rezerva – 4 dny 
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Ve vypořádání připomínek v dokumentaci bylo chybně místo údaje bilancí TOC 
uvedeno VOC. 
 

Teplota 60°C je chyba, která se vyskytovala v p ůvodním projektu lakovny. Po 
aktualizaci zpracovatel projektu uvádí teplotu 50°C . Snížení teploty na 40°C p řed 
zařízení na likvidaci emisí VOC lze dokladovat  

Dle informace Filtrační techniky spol. s.r.o. není pro filtry snížený průtok na  
4 000 m3/hod problém. 

 

Ve zkušebním provozu bude určena nejvyšší venkovní teplota pro jakou je možné 
využívat aktivní sušení, tak aby došlo k ochlazení z 50°C na 40°C, p řípadně bude 
určena teplota ohřevu. Teplota bude určena pro každou kabinu zvlášť. 

Plnění emisního limitu lze doložit bilančním výpočtem viz dokumentace (str. 49 - 50). 

 
Bod 5 (str. 6) 
Přílohou dokumentace č. 8 je odborný posudek na ekologizaci lakovny ve firmě 
VÍTKOVICE HARD a.s. v Jeseníku. Tato lakovna má stejné kapacity jako 
posuzovaná lakovna. 
Toto jsou nepravdivé a naprosto zavádějící údaje, a to především z následujících 
důvodů: 

1. Z uvedeného autorizovaného měření emisí vyplývá, že v době měření emisí 
v HARD Jeseník byla spotřeba NH cca 4,8x nižší než projektovaná (viz 
uvedený posudek AO), i když bylo při stanovená této hodnoty pro 
zjednodušení počítáno, že veškeré VOC jsou odváděny do technologie jejich 
zneškodňování, což není dle popisu odsávání lakovacích prostor 
v autorizovaném měření pravda, protože část haly je odsávána přímo do 
ovzduší – viz protokol z autorizovaného měření emisí. Tomu odpovídá 
naměřený objem odtahované vzdušniny při provozní teplotě 26 600 m3/hod. 
Z toho jasně vyplývá, že vzduchotechnika prostoru povrchových úprav není 
podtlaková, ale naopak výrazně přetlaková, takže VOC se rozptylují po 
výrobní hale mimo řízený odtah (objem přiváděného vzduchu je  
50 000 m3/hod. 

Jedná se o připomínku k protokolu o autorizovaném měření emisí na zdroji, který 
není předmětem posuzování. Protokol byl poskytnut dodavatelem technologie 
snižování emisí těkavých organických látek pro informativní účely, že obdobné 
zařízení je provozováno v České republice. Výsledky z autorizovaného měření emisí 
nebyly použity pro výpočet rozptylové studie ani v jiných výstupních hodnotách. 

 
2. Navíc odsávání pracovního prostoru lakování, jak je popsáno (odsávání 

jednotkami podél prostoru výrobní haly) je neúčinné oproti podlahovým 
kanálům – viz řešení SIAG nebo jiné standardní lakovny,...... 

 

Jaký systém odsávání je navrhnut v HARD Jeseník není předmětem Dokumentace.  
Ve společnosti SIAG CZ s.r.o. je navrhnuto podlahové odsávání. 
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3. Lakovna HARD nemá stejné parametry jako lakovna SIAG, jak tvrdí 

zpracovatel dokumentace a ani stejné zařízení na likvidaci emisí VOC (pouze 
principielně stejné) 

 

Ano, lakovna v HARD Jeseník je kapacitně menší. V lakovně SIAG CZ s.r.o. jsou 
navrženy dvě lakovací kabiny a jedna lakovna volného stříkání. Pro jednu lakovací 
kabinu jsou navrženy dva filtry (1A, 1B). Pro druhou kabinu jsou navrženy dva filtry 
(2B, 2B). Pro lakovnu volného stříkání je navržen filtr 3. Celkem bude ve společnosti 
SIAG CZ s.r.o. umístěno pět filtrů. Lakovna v HARD Jeseník má pouze dva filtry. 

Lze porovnat jednu lakovací kabinu SIAG CZ s.r.o. s lakovnou HARD Jeseník 

 SIAG CZ s.r.o.  
(1 lakovací kabina) 

HARD Jeseník 

Odváděné množství vzdušniny (m3/h) 50 000 50 000 

Spotřeba NH (kg/rok) 187,7 218,6 

Množství VOC (kg/rok) 46,6 65,6 

Provozní doba (h/rok) 2 600 2080 

 

 
4. Posuzovaný systém v HARD Jeseník je dle posudku AO projektován na 150 

mg VOC/m3 (viz str. 7). Při deklarovaných cca 2060 pracovních hodinách 
lakovny vycházejí celkové roční emise VOC cca 15 450 kg VOC za rok. Toto 
je v přímém rozporu s hodnotou uváděnou v tabulce na str. č. 9 posudku, a to 
65 635 kg VOC za rok. I kdyby tedy bylo odtahováno deklarovaných 50 000 
m3/hod kontaminované vzdušniny a počítáno s 20ti% fugitivních emisí, 
vycházely by koncentrace VOC na vstupu do technologie zneškodňování 
emisí VOC cca 510 mg/m3, v případě naměřených objemových hodnot 36 600 
m3/hod při provozní teplotě by koncentrace VOC na vstupu do technologie 
byly dokonce na úrovni téměř 700 mg VOC/ m3. Tato fakta je možno křížově 
kontrolovat s fakty uvedenými ve shora uvedeném bodu 1. 

 

Odborný posudek byl zpracován autorizovanou osobou. Byl předložen příslušným 
orgánům ochrany ovzduší, které povolili provoz tohoto zařízení. 

Odborný posudek a protokol o autorizovaném měření emisí byly přiloženy 
k dokumentaci pouze jako informativní materiál. Tyto dokumenty byly poskytnuty 
dodavatelem zařízení pro snižování emisí. Výsledky z t ěchto dokument ů nebyly 
použity pro výpo čet rozptylové studie ani v jiných výstupních hodnot ách . 

 

 
Bod 7 (str. 7) 
Žádáme předložit sorpční křivku použitého aktivního uhlí pro xylen a uvést výrobce 
aktivního uhlí – renomovaní dodavatelé aktivního uhlí uvádějí 20% při koncentracích 
cca 200 mg xylenu/m3 a teplotě 20°C, p ři teplotě 40°C, což je reálná nap ř. v letních 
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měsících pouze 10%. Technologie likvidace emisí VOC je navíc situována na JJZ 
straně objektu výrobní haly. 50% sorpční schopnosti xylenu je dosahováno při 
koncentracích na vstupu do adsorbéru více než 25 g/m3. Z hlediska křivky závislosti 
procenta sorpce a vstupních koncentrací VOC paradoxně logaritmicky klesá sorpční 
schopnost s klesajícími koncentracemi a naopak. 
 
Z bilančního výpočtu pro uzavřené lakovací kabiny vyplývá, že koncentrace solventní 
nafty, která má bod varu 175 - 220°C, budou cca 100  mg/m3, tzn. 5 kg/hod při 
deklarované desorpční teplotě 140°C a faktu, že xylen má bod varu 140°C, bude 
aktivní uhlí velmi brzy zaneseno nedesorbovanými zbytky těchto majoritních 
rozpouštědel a jeho funkčnost bude prudce s časem provozu klesat. 
 
Sorpční křivka použitého aktivního uhlí pro xylen je přiložen v dokumentaci na str. 49.  
Výrobce aktivního uhlí není uváděn, jelikož nebyl zpracovateli dokumentaci 
poskytnut.  
 

Hnací silou adsorpce/desorpce je koncentrační gradient. Ten je ovlivňován různými 
mechanismy přenosu tepla a hmoty a adsorpční rovnováhou, tzv. adsorpční 
izotermou. S rostoucí teplotou klesá adsorpční schopnost a tím se zkracuje doba 
desorpce (regenerace). V případě fyzikální adsorpce, která je reversibilní, dojde 
k naprostému vyčištění sorbentu. Ve skutečnosti se ale v nátěrových hmotách 
vyskytují i látky, které se sorbují ireversibilně (jsou vázány chemickou vazbou), to 
znamená nevratně. Tyto látky pak postupně snižují adsorpční kapacitu. S tímto 
jevem je počítáno při návrhu aparátu. 

Vzhledem k tomu, že je desorpce prováděna čistým vzduchem, dochází k desorpci 
i při teplotách nižších, než je bod varu. 

 
 
Bod 10 (str. 8) 
Porovnat navržený systém záchytu VOC z lakoven s technologiemi nejlepší 
dostupné techniky (BAT) a zdůvodnit, proč byla vybrána popsaná varianta. Komentář 
v dokumentaci nemůže pro daný případ obstát, jedná se o účelový výtah (některé 
části jsou dokonce totožné) z dokumentu Evropské komise z roku 2003 a popis navíc 
nekoresponduje s posuzovaným zařízením. V dokumentu je adsorpce popisována 
s jedním nebo více fixními loži, popsaný systém neodpovídá adsorbérům s tzv. 
patronami, které se používají pouze pro prostou filtraci VOC z důvodu snadné 
výměny nasorbovaného aktivního uhlí. Na správnou funkci v systému, kde adsorbční 
filtr funguje jako koncentrátor, je síla lože, v tomto případě tloušťka stěny filtrační 
patrony malá, takže po velmi krátké době dojde k jejímu průrazu. 
 
 
Připomínka porovnání navrženého systému záchytu VOC s technologiemi BAT je 
vypořádána viz výše (připomínky Krajského úřadu pardubického kraje). Zde je 
reagováno pouze na některé body. 
 

...A POPIS NAVÍC NEKORESPONDUJE S POSUZOVANÝM ZAŘÍZENÍM. 
V DOKUMENTU JE ADSORPCE POPISOVÁNA S JEDNÍM NEBO VÍCE FIXNÍMI 
LOŽI,... 
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Navržená technologie má dvě fixní lože pro uzavřenou kabinu 1, dvě fixní lože pro 
kabinu 2 a jedno fixní lože pro volné stříkání. Toto je naprosto v souladu. 

..., POPSANÝ SYSTÉM NEODPOVÍDÁ ADSORBÉNŮM S TZV. PATRONAMI,... 

To, zda se jedná o nasypanou vrstvu sorbentu do válcové nádoby, nebo o vrstvu 
tvořenou tzv. patronou, není rozhodující. Pořád se jedná o aparát s nehybnou 
vrstvou (fixed bed adsorber). 

...NA SPRÁVNOU FUNKCI V SYSTÉMU, KDE ADSORPČNÍ FILTR FUNGUJE 
JAKO KONCENTRÁTOR, JE SÍLA LOŽE, V TOMTO PŘÍPADĚ TLOUŠŤKA STĚNY 
FILTRAČNÍ PATRONY MALÁ, TAKŽE PO VELMI KRÁTKÉ DOBĚ DOJDE 
K JEJÍMU „PRŮRAZU“. 

Posuzování doby průrazu pouze podle síly adsorpčního lože je naprosto nesprávné. 
Je nutné ještě zohlednit rychlost proudění. 

 
Bod 11 (str. 8) Připomínka k uvedení zvýšení kapacity 
 

Tato připomínka je vytržena z kontextu, v kapitole B.1.5 je napsáno, že „Přesunem 
procesů lakování a tryskání ze stávajícího areálu do nové haly umožní zvýšení 
výrobní kapacity a zkvalitn ění některých výrobních postup ů.“ Další komentář viz 
výše (vypořádání připomínek Krajského úřadu pardubického kraje) nebo v doplněné 
dokumentaci. 

Zjišťovací řízení na novou halu by proběhlo i přesto, že by nedošlo k navýšení 
výrobní kapacity. Jedná se totiž o nový záměr, který pokud kapacitně spadá do 
posuzování, musí být posuzován. 

 
Obecné nové připomínky k dokumentaci 
 
Str. 25 – odstavec kombinované a stříkací a sušící kabiny a str. 28 plocha pro volné 
stříkání – údaje o maximálních hodinových přípustných spotřebách barev (50+50+25 
kg/hod) neodpovídají bilančnímu přepočtu na základě údajů o ročních spotřebách 
barev z tabulky č. 4 na str. 36 dokumentace a stejné tabulky č. 4 na str. 11 rozptylové 
studie v kombinaci s v přepracované dokumentaci nově uvedeným údajem o provozu 
lakovny 2 600 hod/rok (viz str. 11 rozptylové studie – tato hodnota je potom použita 
pro výpočet roční emise TOC v tabulce č. 9 na str. 16 rozptylové studie, totéž viz též 
str. 4 hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví a str. 40 dokumentace. Žádáme 
o vysvětlení. 
 
Hodnota 50 kg/h je údaj, který byl převzat z původní technické zprávy společnosti 
SLF, která navrhovala lakovnu. Vzhledem ke skutečnostem, že by zařízení 
nesplňovala přípustné limity, bylo navrženo zařízení ke snižování emisí. Z tohoto 
důvodu není nutné limitovat maximální hodinou spotřebu nátěrové hmoty. 
Tato hodnota byla omylem ponechána, nemá však vliv na výstupní údaje 
dokumentace a je uvedena pouze na jednom míst ě dokumentace.  
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Str. 26 – žádáme o vysvětlení následující formulace „Spaliny budou odváděny spolu 
se škodlivinami přes zařízení pro snižování emisí do okolního ovzduší. Pokud bude 
využíván hořák, budou spaliny ochlazeny na teplotu 40°C, než pr ojdou zařízením pro 
snižování emisí.“ Jak budou spaliny ochlazeny? Vzdušnina o teplotě 40°C bude 
částečně desorbovat již neadsorbované VOC z aktivního uhlí. Totéž je uvedeno na 
str. 29 dokumentace. 
 
Ve zkušebním provozu bude určena nejvyšší venkovní teplota pro jakou je možné 
využívat aktivní sušení, tak aby došlo k ochlazení z 50°C na 40°C, p řípadně bude 
určena teplota ohřevu. Teplota bude určena pro každou kabinu zvlášť. 
 
 
Str. 30 – platí stejné argumenty uvedená na jiném místě tohoto materiálu, které se 
týkají odborného posudku AO pro akci HARD Jeseník a autorizovaného měření ve 
vztahu porovnání s akcí SIAG, žádáme o podrobné vysvětlení. 
 
Platí stejná argumentace viz výše (bod 5) 
 
Str. 30 – tabulka č. 2 je zcela nepřehledná a bez alespoň základního schématu 
technologie nic nevypovídající a funkceschopnosti systému 
 
Tato tabulka je nově okomentována v hlavním textu dokumentace. 
 
Str. 30 – žádáme o předložení technického a materiálového listu uvedeného 
aktivního uhlí pod označením MA-B 132 a sdělení výrobce aktivního uhlí 
s kontaktními údaji 
 
Technický a materiálový list uvedeného aktivního uhlí nebylo předloženo, jelikož je 
výrobním tajemstvím výrobce. Sdělení kontaktních údaj ů výrobce nesouvisí 
s předkládanou dokumentací. 
 
 
Str. 33 – bod B.I.9 – tato akce nepodléhá změně užívání stavby dle stavebního 
zákona, jak je zde mylně uvedeno. Musí být všemi náležitostmi žádáno o řádné 
stavební povolení, protože se jedná o akci podléhající zjišťovacímu řízení dle zákona 
100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Žádáme důrazně o prokazatelnou 
informaci, že stavba lakovny nebyla v předmětné hale dosud zahájena. 
 
Po ukončení procesu EIA bude stávající projektová dokumentace ke stavebnímu 
povolení doplněna o dokumentaci týkající se lakovny a zařízení na likvidaci emisí. 
Bude požádáno o zm ěnu užívání stavby  o lakovnu a zařízení na likvidaci emisí.  
 
Mezi investorem a dodavatelem lakovny byla uzavřena smlouva a dodávce 
a částečně již byla lakovna dodána. 
 
Investor má na výstavbu Výrobní haly stavební povolení. 
 
 
Str. 35 – bod B.II.3 – etapa výstavby záměru – platí obdobně totéž jako v předchozím 
bodu (str. 33), etapa výstavby musí být řešena pro instalaci technologie lakovny a 
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likvidace emisí VOC musí být stavební připravenost – vyskytuje se na více místech 
dokumentace. 
 
Dokumentace je doplněna o kapitoly týkající se výstavby. 
 
 
Str. 35 – Bod B.II.3 – etapa provozu záměru – co je míněno dalším stupněm 
projektové dokumentace? 
 
Dalším stupněm projektové dokumentace bude dokumentace lakovny a zařízení na 
likvidaci emisí.  
 
Str. 39 – viz výše str. 35 – bod B.II.3 – platí stejná argumentace 
 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby lze předpokládat, že množství emitovaných 
znečišťujících látek vyvolaná provozem mechanismů obslužné dopravy budou nízké. 
Proto nebyla etapa výstavby uvažována. 

 
Str. 39 – zde je uvedeno, že .... výrobce zařízení pro snižování emisí garantuje na 
výstupu koncentraci TOC menší než 25 mg/m3. Toto je nepravdivý údaj za 
adsorpčními filtry budou emise TOC 40 mg/m3. 
 

Jedná se o nepochopení textu. Žádný rozpor hodnot zde není.  

 
Str. 39 – zde je uvedeno, že množství odsávaného vzduchu ze stříkacích kabin a 
z lakovny volného stříkání bude 50 000 m3/h, výrobce garantuje koncentraci TOC za 
adsorpčními filtry menší než 40 mg/m3. Množství odsávaného vzduchu z adsorpčních 
filtrů bude 3 500 m3/h, výrobce garantuje koncentraci TOC na výstupu z katalytické 
oxidační jednotky menší než 25 mg/m3. Hmotnostní tok byl vypočítán z koncentrace 
TOC na výstupu do ovzduší. Předpokládaný provoz lakoven bude 2 600 h/rok. 
Množství odsávaného vzduchu ze stříkacích kabin a z lakovny volného stříkání 
nebude 50 000 m3/h, ale 3x50 000 m3/h, tzn. celkem 150 000 m3/h, což je podstatný 
rozdíl. 
 

Jedná se o nepochopení textu. Žádný rozpor hodnot zde není.  

Ano, v rozptylové studii (ani v dokumentaci) nejsou uvedena slova celkové množství 
odváděné vzdušniny bude 50 000 m3/h (ale pro jednotlivou lakovací kabinu a 
lakovnu volného st říkání a pon ěvadž jsou celkem 3 za řízení), tj. celkové 
množství odvád ěné vzdušniny je 150 000 m 3/h. 

Str. 41 tabulka č. 7 – z této tabulky , resp. z údaje o roční produkci TOC jednoznačně 
vyplývá, že musí být na výduších technologie likvidace emisí VOC instalováno 
kontinuální měření emisí TOC (!!!) – viz též rozptylová studie tab. 9 na str. 16 – dle 
vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb. v aktuálním znění a ve znění pozdějších předpisů, § 
11 písm. d). Na straně 36 rozptylové studie v kapitole 8. Doporučení tento požadavek 
chybí, je zde uvedeno pouze provádění jednorázových pravidelných měření 
s odkazem na stejnou citovanou vyhlášku. ….. 
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Aplikace nátěrových hmot jsou zařazeny dle vyhlášky MŽP č. 355/2002 Sb., 
v platném znění, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování 
ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitující těkavé organické látky 
z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu. 

§ 9 Způsob m ěření a zjiš ťování emisí 

(1) Emise se zjišťují kontinuálním měřením nebo jednorázovým měřením a výpočtem 
z látkové bilance. Přitom platí, že 

 a) kontinuální měření je uplatňováno při měření emisí znečišťujících látek 
z výduchů zařízení pro omezování emisí, v nichž je překročen průměrný hmotnostní 
tok celkového organického uhlíku 10 kg/h…., 

 b) v ostatních případech se provádí periodické měření formou autorizovaného 
jednorázového měření, 

 c) způsob výpočtu množství emisí z hmotnostní bilance … 

V posuzované lakovně bude hmotnostní tok za jedním adsorpčním filtrem 2 kg/h, tzn. 
že provozovatel nemá povinnost  kontinuálního měření emisí TOC.  

 
Str. 41 – Pro odkaz na informaci o stejném zařízení, které je nainstalováno ve 
společnosti HARD Jeseník platí stejné argumenty, jako na jiném místě tohoto 
materiálu – toto tvrzení se pro tento konkrétní případ nezakládá na pravdě a je 
zavádějící, resp. pro daný účel zcela nepoužitelné. 
 
Platí stejná argumentace viz výše (bod 5) 
 
 
Str. 41 - odstavec „výpočet fugitivních emisí“ (str. 17 rozptylové studie) 
Výpočet fugitivních emisí z lakovny volného st říkání 

Lakovací kabiny budou uzavřené a bude odsáván celý prostor, fugitivní emise by 
neměly vznikat. Znečištěná vzdušnina bude odváděna do adsorpčních filtrů, výrobce 
uvádí účinnost 65 – 90 %. Pro výpočet fugitivních emisí byla vzata průměrná 
účinnost 77 %.  

 

(1) za předpokladu odsátí 100 % t ěkavých organických látek 

Spotřeba TOC na lakovně volného stříkání: 21 798,61 kg/rok 

Odsávané množství:    50 000 m3/h 

Zachycené TOC na adsorpčním filtru:  16 784,93 kg/rok 

Emise TOC za adsorpčním filtrem:  5 013,68 kg/rok, tj. 38,57 mg/m3 

Fugitivní emise:     0 kg/rok 
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(2) Výpočet z emisního limitu fugitivních emisí  

Za předpokladu, že množství fugitivních emisí bude 20 % a odsávané množství 
těkavých látek bude 80 %, byly vyčísleny předpokládané hodnoty emisí: 

Spotřeba TOC na lakovně volného stříkání: 21 798,61 kg/rok 

Odsávané množství:    50 000 m3/h 

Zachycené TOC na adsorpčním filtru:  13 427,94 kg/rok 

Emise TOC za adsorpčním filtrem:  4 010,95 kg/rok, tj. 30,85 mg/m3 

Fugitivní emise:     4 359,72 kg/rok 

 

Výrobce garantuje koncentraci za adsorpčním filtrem 40 mg/m3. 

Skutečná hodnota fugitivních emisí bude stanovena ve zkušebním provozu na 
základě autorizovaného měření emisí. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A.I. Obchodní firma 
SIAG CZ s.r.o. 

A.II. IČ 

471 245 39 

A.III. Sídlo (bydlišt ě) 
Průmyslová 307 
537 01 Chrudim IV 

A.IV. Jméno, p říjmení, bydlišt ě a telefon oprávn ěného zástupce 
oznamovatele 
Ing. Josef Čvančara – jednatel společnosti 
Průmyslová 307 
537 01 Chrudim IV 
mob.: 777 336 595 
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B.  ÚDAJE O ZÁM ĚRU 

B.I. Základní údaje 

B.I.1. Název zám ěru a jeho za řazení podle p řílohy č.1 

Název záměru: 

Lakovna ve výrobních prostorech společnosti SIAG CZ, s.r.o. Chrudim 

Zařazení záměru do příslušné kategorie dle přílohy č. 1: 

Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném 
znění, dle přílohy č. 1 patří záměr do kategorie II, mezi záměry vyžadující zjišťovací 
řízení, bodu 4.2. „Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 
10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav“. 

Záměr lze zařadit i do kat. II. bodu 10.4 - „Skladování vybraných nebezpečných 
chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví 
škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, 
toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství 
nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 
100 t“. 

B.I.2. Kapacita (rozsah) zám ěru 

Předmětem záměru je výroba věží větrných elektráren nejčastěji do výšky 105 m 
a svařenců, zejména nosičů gondoly. V nové výrobní hale je navržen provoz, kde se 
bude provádět sestava jednotlivých segmentů věží. Součástí nové výrobní haly bude 
tryskání a lakování. Součástí objektu je i sociální zázemí s kancelářemi, sklad, dále 
bude v areálu parkovací a manipulační plocha. 

Předpokládaná kapacita lakovny bude cca 473 200 m2/rok  povrchově upravené 
plochy. 

Vybudování nových lakovacích prostor umožní investorovi zvýšení kapacity u části 
výroby zejména nosičů gondoly a základových dílů věží až o 50%. Jelikož se jedná 
v porovnání s díly věží o relativně malé výrobky (jejich nátěrová plocha je do 100 m2) 
nedojde k podstatnému zvýšení množství lakovaných m2. U věží zůstává kapacita 
výroby na sou časné výši.  Z hlediska celkového zvýšení kapacity výroby v m2 
lakované plochy se jedná pouze o zlomky %. Realizace zám ěru umožní 
modernizaci stávajícího procesu lakování, které se už ve stávající hale nebude 
dále provozovat. 

Ve skladu bude skladováno přibližně 3 402,8 kg nát ěrových hmot + 270,4 l ředidla  
(tj. množství na 2 dny). 

Celková roční spotřeba VOC bude 118,78 tun/rok. V kap. B.II.3. Ostatní surovinové 
a energetické zdroje v tabulce č. 3 a v rozptylové studii v tabulce č. 4 Spotřeba 
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jednotlivých surovin je mimo jiné uvedeno množství VOC pro jednotlivé produkce 
a druhy barev. 

Celková plocha areálu:    56 600 m2 

plocha komunikací:    8 500 m2 
zpevněná skladová plocha:  19 360 m2 
zastavěná plocha výrobní halou:  4 530 m2 
zastavěné plocha zázemí:   480 m2 
celková zastavěná plocha stavbou:  5 010 m2 
obestavěný prostor:    62 790 m3 
zastavěná plocha trafostanice:   4 530 m2 

Provoz bude probíhat ve 2 směnách (cca 260 pracovních dnů/rok). Celkem ve všech 
směnách bude pracovat max. 45 osob. 

B.I.3. Umíst ění záměru (kraj, obec, katastrální území) 
Kraj: Pardubický 
Obec: město Chrudim 
Katastrální území: Chrudim 

Řešený záměr se bude nacházet v severozápadní části města Chrudim, v městské 
části IV. (viz. následující obrázek). Dle Územního plánu města Chrudim je areál 
i plochy pro navrhovaný záměr umístěn na ploše průmyslová zóna.  

Nadmořská výška zájmového území je přibližně 280 m n.m. 



Lakovna ve výrobních prostorech společnosti SIAG CZ, s.r.o. Chrudim 

EMPLA spol. s r.o.,  Hradec Králové - 28 - 

Obrázek č. 1: Umístění záměru – situace širších vztahů 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

B.I.4. Charakter zám ěru a možnost kumulace jeho vliv ů s jinými 
záměry (realizovanými, p řipravovanými, uvažovanými) 

Záměrem investora je vybudování nové výrobní haly v areálu společnosti SIAG CZ 
s. r. o. Chrudim. Do nové výrobní haly bude přemístěna technologie lakovny 
a tryskání.  

Hlavní výrobní program společnosti SIAG CZ, s. r. o. se zaměřuje na zakázkovou 
výrobu svařovaných ocelových konstrukcí včetně obrábění. Ve společnosti SIAG CZ, 
s.r.o. se vyrábí komponenty pro větrné elektrárny.  

V současné době jsou ve společnosti SIAG CZ, s.r.o. umístěny tyto technologie: 
lakovna, tryskací tunel. 

Posuzovaná technologie bude umístěna v nově vybudované hale, která se nachází 
v blízkosti stávající výrobní haly. Do nové výrobní haly se přestěhuje technologie 
lakování a technologie tryskání. Tyto činnosti budou ve stávající hale zrušeny.  
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V nové výrobní hale budou umístěny tyto činnosti: lakovna a tryskání. Nová výrobní 
hala bude rozdělena na tři technologické části a administrativní část: 

I. část – 2 lakovací kabiny 
II. lakovna volného stříkání 
III. tryskací kabiny 
IV. administrativní část 

V posuzovaném území nejsou uvažovány jiné záměry, které by mohly spolu 
s uvažovaným záměrem způsobit výraznou nežádoucí kumulaci nepříznivých vlivů 
na obyvatelstvo nebo životní prostředí. 

Ve vyjádření č.j. ČIŽP/45/IPP/0903043.001/09/KDR byl požadavek započítat  
do rozptylové studie ostatní zdroje znečišťování ovzduší v posuzovaném areálu. 
V posuzovaném areálu se nachází další zdroje znečišťování ovzduší (ČKD Kutná 
Hora a.s. – slévárna a TRANZA Strojírny a.s.). Do rozptylové studie nebyla 
společnost ČKD Kutná Hora a.s. započítána, protože se jedná o slévárnu, kde hlavní 
znečišťující látkou jsou TZL. Také nebyly získány podklady pro výpočet příspěvků ze 
společnosti ČKD Kutná Hora a.s. Do Rozptylové studie byly započítány znečišťující 
látky ze společnosti TRANZA Strojírny a.s., která se zabývá výrobou ocelových 
konstrukcí atd. Ve společnosti TRANZA Strojírny a.s. mají obdobné zdroje 
znečišťování ovzduší jako ve společnosti SIAG CZ s.r.o. (tryskání a lakovny). 
Příspěvek ze společnosti TRANZA Strojírny a.s. byl vypočten jak pro stávající stav 
tak pro předpokládaný stav. Příspěvek ze společnosti TRANZA Strojírny a.s. se 
nebude měnit. 

Rozptylová studie byla počítána pro tyto výpočtové stavy: 

Stávající stav – příspěvek ze stávající technologie SIAG CZ a.s. 
Předpokládaný stav – příspěvek po dokončení nové výrobní haly SIAG CZ a.s. 
Stávající stav + Tranza a.s. – příspěvek ze stávající technologie SIAG CZ a.s. + 
příspěvek ze společnosti TRANZA Strojírny a.s. 
Předpokládaný stav + Tranza a.s. – příspěvek po dokončení nové výrobní haly SIAG 
CZ a.s. + příspěvek ze společnosti TRANZA Strojírny a.s. 

Realizace záměru je v souladu s platným územním plánem města Chrudim, 
vyjádření je přílohou dokumentace č. 2.  

B.I.5. Zdůvodn ění pot řeby zám ěru a jeho umíst ění, včetně přehledu 
zvažovaných variant a hlavních d ůvodů (i z hlediska životního 
prost ředí) pro jejich výb ěr, resp. odmítnutí 

Záměrem výstavby nové výrobní haly SIAG CZ je zefektivnění výroby věží větrných 
elektráren, která probíhá ve stávajících výrobních objektech firmy SIAG CZ s.r.o. 
a nachází se v těsné blízkosti nové průmyslové výstavby a návrhu rozvoje dopravní 
infrastruktury. 

Přesunem procesů lakování a tryskání ze stávajícího areálu do nové haly umožní 
zvýšení výrobní kapacity (nosičů gondoly a základových dílů) a zkvalitnění některých 
výrobních postupů. Umístění dvou tryskacích kabin umožní současné tryskání dvou 
věžových segmentů. Hlavním d ůvodem realizace zám ěru však z ůstává 
modernizace procesu lakování. 
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Vzhledem k vzájemné provázanosti výroby ve staré a nové části provozu, je umístění 
v sousedství vhodné z důvodu využití již stávajícího zázemí a řízení celé firmy.  

Lakovna ve výrobních prostorech je situována dle vyhlášky č. 5/2001 ze dne 9.7. 
2001, o závazných částech územního plánu města Chrudim na plochách průmyslová 
zóna. Dominantním funkčním využitím území je průmyslová výroba továrního 
a velkosériového charakteru. Území je určené pro umístění provozoven průmyslové 
výroby (zejména strojní a elektro), výrobních služeb a skladování. 

Na ploše je daná prostorová regulace: 

 území může být zastavěno skupinou samostatných objektů s min. zastavěnou 
plochou 450 m2, 

 minimálně 15% celkové plošné výměry pozemku bude ozeleněno, 
 nejvyšší bod střechy u kteréhokoli objektu nesmí překročit 30 m, 
 veškeré plochy pro odstavování a parkování motorových vozidel budou 

umístěny na jednotlivých pozemcích, 
 pásmo hygienické ochrany je dáno územím lokality, 
 je nepřípustné instalovat technologii, která by vyžadovala zvětšení hranice 

území. 

Metody snižování emisí VOC 

Nejlepší dostupné techniky pro čištění odpadních plynů jsou popsány v BREF – 
Nakládání s odpadními vodami a odpadními plyny.  

Adsorpce 

Adsorpce je heterogenní reakce při které se molekuly plynu zachycují na povrchu 
pevné látky (adsorbentu). Tato látka lépe zachycuje určité sloučeniny než látky 
ostatní a tak je odstraňuje z toků odpadních látek. Pokud její povrch adsorboval 
takové množství, které mohl kapacitně přijmout, adsorbovaný obsah je desorbován. 
Desorpce je součástí regenerace adsorbentu. Po desorpci jsou znečišťující látky 
obvykle koncentrovanější a je možné je buď rekuperovat, nebo odstranit (likvidovat). 

Adsorpce s fixním ložem je velmi rozšířená. Odpadní plyny, znečištěný vzduch, atd. 
se před vstupem upravují chlazením, částečnou kondenzací vodních par a ohřevem. 
Tím se sníží relativní vlhkost aby se minimalizovala adsorpce vody současně 
s adsorpcí požadovaných znečišťujících látek. Plyn o teplotě kolem 40 °C se vhání 
do adsorbéru, prochází zdola nahoru a vychází vyčištěný. Kvůli regeneraci 
adsorbentu jsou adsorbéry běžně provozovány jako zařízení s více (2 nebo 3) loži, tj. 
jedno lože je zatěžováno, druhé je regenerováno a příležitostné třetí lože odpočívá. 

Typické adsorbenty jsou např.: 

• granulované aktivní uhlí (GAC), nejběžnější adsorbent s širokým rozsahem 
účinnosti a neomezený na polární či ne-polární sloučeniny; může být 
impregnováno např. oxidanty, jako jsou manganistan draselný nebo 
sloučeniny síry (zlepšující retenci těžkých kovů)  

• zeolity, s vlastnostmi závislými na jejich výrobě, pracující buď jako pouhá 
molekulová síta, selektivní iontoměniče nebo jako hydrofobní adsorbér VOC 
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• makroporézní polymerní částice, používané ve formě granulí nebo kuliček, 
které s ohledem na VOC nejsou příliš selektivní  

• silikagel 
• hlinito-sodné silikáty. 

Použití adsorpce zahrnuje: 

• rekuperaci VOC (surovin, produktů, rozpouštědel, paliva z plnících operací, 
atd.) pro opětovné použití nebo recirkulaci, příležitostně jako koncentrační 
stupeň pro zlepšení provozuschopnosti dalších rekuperačních operací, jako 
např. membránové separace  

• snižování obsahu znečišťujících látek (nebezpečných látek z výroby nebo 
čistících zařízení (např. ČOV), jako jsou VOC, zapáchající látky, stopové plyny 
atd.), které nemohou být recirkulovány nebo jinak využity, tyto nejsou případně 
s adsorbentem GAC regenerovány, ale jsou spalovány 

• jako ochranný filtr následně po zařízeních konečného čištění. 

Monitorování 

Účinnost systému při snižování obsahu znečišťujících látek je ovlivňována 
monitorováním koncentrace VOC/rozpouštědla před a po adsorpci. VOC je možné 
měřit jako celkový obsah uhlíku (kromě tuhých znečišťujících látek) s použitím 
detektoru ionizace plamene. Kvalitativní analýza emisí se provádí odběrem vzorků ve 
vhodných místech a jejich následnou analýzou GC/MS nebo GC/FID. Účinnost 
snižování obsahu zapáchajících emisí se určuje na základě odběru vzorků ve 
vhodných místech a jejich následnou olfaktometrickou analýzou.  

Adsorpční systémy jsou obvykle řízeny programovatelným logickým regulátorem 
(PLC) a nové systémy mají řízení provozní sekvence založeno na měření průniku 
znečištění. Pokud úroveň emisí z provozovaného lože dosáhne přednastavené 
hodnoty, lože se přepnou a začíná regenerace. To je energeticky úsporné v případě, 
že desorpce probíhá vždy u nasyceného lože. 

Katalytická oxidace 

Katalytické oxidátory pracují podobně jako termální oxidátory, pouze s tím rozdílem, 
že plyn po průchodu plamenem prochází ložem katalyzátoru. Katalyzátor 
zintenzivňuje oxidační reakce a umožňuje konversi při nižších reakčních teplotách, 
než je tomu u oxidace termální. Katalyzátory proto umožňují používání menších 
oxidátorů. Odpadní plyn se před vstupem do lože katalyzátoru předehřívá 
pomocnými hořáky na teplotu zhruba 300 – 500 °C. Maximální konst rukční výstupní 
teplota z katalyzátoru je obvykle 500 – 700 °C. Sys témy katalytické oxidace se dělí 
podle metody kontaktu plynu s katalyzátorem. Používají se jak fixní, tak i fluidní lože. 

Katalyzátory pro oxidaci VOC jsou obvykle drahé kovy, např. platina, paladium 
a rhodium, uložené na keramickém materiálu nebo kovu, nebo základní kovy, 
uložené na keramických peletách, jednotlivé oxidy kovů nebo jejich směsi, často 
uložené na mechanicky pevném nosiči, jako např. oxidy mědi, chrómu, manganu, 
niklu, kobaltu, atd. 
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Katalytická oxidace je nejvhodnější pro systémy s nižšími objemy odpadních plynů, 
pokud jejich typ a koncentrace VOC kolísají jen málo a tam, kde se nevyskytují 
katalytické jedy nebo jiné ucpávající znečišťující látky. 

Monitorování  

Aby bylo možno regulovat podmínky spalování, měla by být monitorována teplota 
lože, tlaková ztráta na loži, teplota spalování a obsah oxidu uhelnatého a kyslíku 
v odcházejících odpadních plynech. 

Účinnost systému při snižování obsahu látek může být určena monitorováním 
koncentrace VOC a/nebo zápachu před  a za termálním oxidátorem. VOC je možné 
měřit jako celkové množství uhlíku s použitím detektoru ionizace plamene. 
Kvalitativní analýza emisí se určuje odběrem vzorků ve vhodných místech a jejich 
následnou analýzou GC/MS. Účinnost snižování obsahu zapáchajících emisí se 
určuje odběrem vzorků ve vhodných místech a jejich následnou olfaktometrickou 
analýzou. 

Porovnání: 

Posuzované zařízení ke snižování emisí těkavých organických látek instalované 
v rámci uvažovaného záměru je v souladu s návrhy BAT. 

Z hlediska situování záměru je zvažována pouze jedna aktivní varianta daná změnou 
využití stavby „výrobní areál SIAG CZ“. 

Nulová varianta – řešení bez činnosti – znamená zachování výrobní haly, tak jak byl 
odsouhlasen ve zjišťovacím řízení ze dne 17.6. 2008, tj. bez lakování, které je nově 
navržené.  

B.I.6. Stru čný popis technického a technologického řešení zám ěru 

Stávající stav  

Řešený záměr se bude nacházet v severozápadní části města Chrudim, v městské 
části IV., v průmyslové zóně města Chrudim určené pro výstavbu výrobních objektů. 
Posuzované území se nachází v areálu bývalé Transporty Chrudim v Průmyslové 
ulici. Pozemek byl v dřívější době zemědělsky využíván. Zájmové území je z jižní 
a severní strany ohraničeno vlečkou, na severní straně je rovněž trať ČD č. 017 – 
Chrudim – Heřmanův Městec. 

V současné době a výhledově hlavní výrobní náplní firmy SIAG CZ s.r.o., je výroba 
věží větrných elektráren nejčastěji do výšky 105 m a dílu Maschinenträger (svařence 
– nosič gondol) a jsou dodavateli těchto dílů pro největší výrobce větrných elektráren 
z celé Evropy. V případě věží se jedná o jednotlivé segmenty o hmotnosti až 70 tun 
a rozměrech do průměru max. 5 m a délce max. 40 m. V případě dílů 
Maschinenträger se jedná o dílce do hmotnosti 30 tun.  
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Ve společnosti SIAG CZ, s.r.o. jsou umístěny tyto technologie: lakovna, tryskací 
tunel. Lakování je prováděno v průjezdné lakovací kabině. Dodavatel lakovny je 
GALATEK s.r.o., Ledeč nad Sázavou.  

Lakovna ocelových konstrukcí s průjezdnou lakovací kabinou a podlahovou filtrací 
typ PKPF MAXI H.S. má otevřený strop s rozměry pracovního prostoru 30,5 x 8 x 
4,8 m. Tryskací tunel je tvořen samostatnou obestavenou a krytou plochou uvnitř 
výrobní haly. Na jedné straně je umístěno několik nárazových stěn.  

Výstavba zám ěru, technické a funk ční řešení zám ěru  

Řešená plocha se nachází v průmyslové zóně města Chrudim určené pro výstavbu 
výrobních objektů. Výstavbou nové výrobní haly dojde k rozšíření již existujícího 
výrobního provozu firmy SIAG CZ s.r.o. umístěném v sousedství navrhované 
výstavby.  

Vzhledem k vzájemné provázanosti výroby staré a nové části provozu, je umístění 
v sousedství vhodné z důvodu využití již stávajícího zázemí a řízení celé firmy. 

Území je vymezeno stávajícími a nově vybudovanými obecními komunikacemi. Dle 
územního plánu je plocha určena k zástavbě průmyslovými objekty. 

Řešený záměr se nachází v k. ú. Chrudim, na pozemích 895/1, 951/11, 960/2, 
960/69 a 2746/5. Dotčené pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako orná 
půda, ostatní komunikace a manipulační plocha. Celý objekt je rozdělen na čtyři 
provozní části: výrobní hala I – III a zděná část zázemí. 

Celková plocha areálu:    56 600 m2 

plocha komunikací:    8 500 m2 
zpevněná skladová plocha:  19 360 m2 
zastavěná plocha výrobní halou:  4 530 m2 
zastavěné plocha zázemí:   480 m2 
celková zastavěná plocha stavbou:  5 010 m2 
obestavěný prostor:    62 790 m3 
zastavěná plocha trafostanice:   4 530 m2 

Stavba byla členěna na následující stavební a inženýrské objekty: 

a) stavební objekty  SO 01 Výrobní hala 
    SO 02 Opocení 
    SO 03 Energomost 
b) inženýrské objekty IO 01 Příprava území 
    IO 02 Vodovod 
    IO 03 Plynovod 
    IO 04 Kanalizace splašková 
    IO 05 Kanalizace dešťová 
    IO 06 Venkovní osvětlení 
    IO 07 Trafostanice, kabelové vedení VN 
    IO 08 Kabelové vedení NN 
    IO 09 Komunikace, parkoviště, sadové úpravy 
    IO 10 Zpevněná skladovací plocha 
    IO 11 Napojení stlačeného vzduchu 
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SO 01 Výrobní hala 

Celý objekt je rozdělen na čtyři provozní části: výrobní hala I-III a zděná část zázemí. 

Svislé nosné prvky výrobní haly, ocelové sloupy jsou vetknuty do železobetonových 
patek uložených na vrtaných železobetonových pilotách. Piloty jsou částečně 
vetknuty do vrstvy slínovců třídy R4, jehož vrchní líc probíhá přibližně 6 m pod úrovní 
stávajícího terénu. Stejným způsobem je založena i přístavba zázemí. Na piloty je 
uložen železobetonový rošt, mezi jehož trámy je pnutá nosná deska podlahy. 

Nosnou konstrukci částečně dvoulodní výrobní haly jsou příčně orientované ocelové 
rámy. Sloupy hlavní lodi nesou sedlové příhradové vazníky. Nižší část dvoulodní haly 
je zastřešena příhradovými vazníky valbovými. Osová vzdálenost rámů je 6 m. Na 
spodní dřík sloupů jsou uloženy plnostěnné nosníky jeřábové dráhy. Hlavní loď je 
vybavena mostovými jeřáby o nosnosti 50 t, vedlejší loď je vybavena mostovým 
jeřábem o nosnosti 25 t. Nižší část haly, ve které je umístěna technologie tryskání, je 
trojlodní. Rámy tvoří trojtrakt, jsou plnostěnné z válcových tyčí HEA. Jejich osová 
vzdálenost je 5 m. Prostorová tuhost celé konstrukce je zajištěna příhradovými 
ztužidly v rovině stěn a v rovině střešních desek. Opláštění montážní haly je ze 
sendvičových panelů Kingspan tl. 60 a 80 mm. 

Svislé nosné konstrukce tl. 400 resp. 300 mm jednopodlažní přístavby zázemí jsou 
zděné z keramických bloků. Na nosné zdi z keramických bloků jsou uloženy 
železobetonové dutinové předpjaté panely Spiroll tvořící tuhou stropní desku. Nosné 
stěny jsou v koruně železobetonovými pozedními věnci. 

SO 02 Oplocení 

Po obvodu pozemku bude vybudováno nové oplocení z drátěného poplastového 
pletiva na ocelových sloupcích o výšce 1 800 mm. Na části bude využito již stávající 
oplocení. Vjezdy na pozemek budou opatřeny posuvnými ocelovými bránami na 
elektrický pohon. 

SO 03 Energomost 

Stávající energomost je prodloužen podél nově vybudovaných chodníků dále 
překlene stávající komunikaci a na okraji pozemku firmy SIAG CZ s.r.o. je ukončen, 
dále napojení objektu na jednotlivé inženýrské sítě je vedeno v zemi. Nosná 
konstrukce energomostu je z ocelových příhradových podpěr a mostních lávek. 

IO 01 Příprava území 

Na celé ploše staveniště byla sejmuta ornice v tloušťce 200 - 300 mm, která bude 
uložena v rámci staveniště. Ornice byla následně použita pro úpravu terénu, 
nadbytečná zemina byla uložena do zvýšeného valu podél zpevněné skladové 
plochy. V místě nové výrobní haly byla provedena zpevněná pilotovací rovina. 
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IO 02 Vodovod 

Navržené haly budou zásobovány pitnou vodou ze stávajícího vodovodu (vodoměrné 
šachty). Pro požární účely bylo nutné prodloužit vodovodní řad a to z vodoměrné 
šachty směrem k objektu. Vodovod byl zakončen nadzemním hydrantem DN 100. 

IO 03 Plynovod 

Bylo řešeno rozšíření vnějších rozvodů zemního plynu spojených s výstavbou 
výrobní haly SIAG CZ s.r.o. v Chrudimi. Návrh plynovodu vycházel z požadavku na 
zajištění dodávky zemního plynu pro provoz technologie a výtápění objektu. 

Celková maximální spotřeba zemního plynu ve výrobní hale bude 124 134 m3/rok. 
Zemní plyn je rozveden po výrobním areálu, kterého bude součástí i nová výrobní 
hala. Místo napojení na stávající rozvody bylo stanoveno dle charakteru stávající 
plynovodní sítě a jednotlivých odběrů plynu. Nová část vnějšího plynovodu bude 
napojena na stávající potrubí DN 200 o provozním přetlaku 300 kPa, které je vedeno 
po trubním mostě.  

IO 04 Kanalizace splašková 

Vzhledem k umístění napojovací šachty v opravené komunikaci, byl zřízen protlak do 
této napojovací šachty. Protlačeno bylo ocelové potrubí DN 250 mm, do kterého bylo 
vloženo PVC potrubí DN 200 mm. 

IO 05 Kanalizace dešťová 

Vzhledem k umístění napojovacích šachet v opravené komunikaci, byl zřízen podtlak 
do těchto napojovacích šachet. Protlačeno bylo ocelové potrubí DN 350 mm, do 
kterého bylo vloženo PVC potrubí DN 250 mm. 

IO 06 Venkovní osvětlení 

Venkovní skladová plocha bude osvětlena 12ti osvětlovacími stožáry výšky 14 m. Na 
každém stožáru budou instalovány 2 ks výbojkových reflektorů 400 W. Osvětlení je 
navrženo jako orientační a za účelem ostrahy. 

Systém osvětlení bude napojen z hlavního rozvaděče objektu, ovládání bude 
společné pomocí soumrakového spínače s možností ručního ovládání a postupného 
spínání. Celkový příkon osvětlovací soustavy venkovního osvětlení činí 9,6 kW. 

IO 07 Trafostanice, kabelové vedení VN 

Pro potřebu zásobování výrobního objektu el. energií byla na řešeném objektu 
vybudována kabelová transformační stanice 6/0.4 kV se třemi kobkami pro trafa 
1000 kVA. Nová trafostanice je napojena ze stávajících kabelových rozvodů VN 
10 kV včetně dálkové signalizace a měření. Napojení bude provedeno po 
prodlouženém energomostu a v zemi. 

Pro zásobování posuzovaného objektu bude využito jedno trafo 1000 kVA, další dvě 
trafa jsou uvažována jako rezerva, případně jako 100% výkonová záloha. 
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IO 08 Kabelové vedení NN 

Objekt bude napojen z nově budované transformační stanice 6/0.4 kV/3x1000 kVA 
paralelními zemními kabely AYKY 3x240+120. Kabely AYKY jsou vedeny ve výkopu 
a trubkami v základech do hlavního rozvaděče objektu HR osazeného v samostatné 
technické místnosti.  

IO 09 Komunikace, parkoviště, sadové úpravy 

Návrh situačního řešení vychází z potřeby dopravní obsluhy předmětného pozemku 
a výrobních a skladových hal. Manipulační komunikace – na ploše komunikací pro 
manipulaci s výrobky byla zhotovena konstrukční deska ze stávajících zemin tloušťky 
0,5 m za použití vápenocementových pojiv a zhutnění. Ostatní komunikace podél 
trafostanice a parkoviště jsou navrženy s krytem živičným. Parkovací stání jsou 
s krytem ze zámkové dlažby. Celkem je navrženo 13 parkovacích stání. 

Veškeré zbytkové plochy budou ohumusovány v tl. 15 cm a osety travní směsí.  

Investor předpokládá, že bude ozeleněno cca 40% z celkové plošné výměry 
pozemku. 

IO 10 Zpevněná skladovací plocha 

Skladovací plochu tvoří konstrukční deska tl. 0,5 m ze stávajících zemin za použití 
vápenocementové stabilizace a zhutnění. Na této konstrukci byl proveden ochranný 
kryt z kameniva. Plocha byla podélně a příčně vyspádována pro odvod dešťových 
vod, které jsou svedeny do přilehlé zeleně na okrajích zpevněných ploch. 

IO 11 Napojení stlačeného vzduchu 

Stávající vedení bylo ve stejném profilu prodlouženo do nové montážní haly. Bylo 
vedeno po novém energomostu a v části pak vedeno v zemi do prostoru haly. 
Provedení bylo z ocelových svařovaných trubek. 

Součástí nové výrobní haly budou dvě tryskací kabiny. Každá tryskací kabina bude 
samostatné zařízení o rozměrech - délka 40 m, šířka 8 m, výška 7 m, druhá kabina - 
délka 40 m, šířka 7 m, výška 7 m. V čelní stěně budou instalována elektricky 
poháněná zavážecí vrata, kabiny budou dále opatřeny únikovými dveřmi. Celý vnitřní 
prostor kabiny bude obložen gumovým protiabrazivním vyložením o tloušťce 5 mm 
včetně vrat a dveří. Osvětlení kabiny budou zajišťovat prachotěsná širokopásmová 
světla s kryty odolných abrazivnímu opotřebení. Podlahu kabiny bude tvořit sada 
zesílených mřížkových roštů a sada drážních kolejnic. Filtrační a ventilační technika 
se sestává z patronového filtračního zařízení s přímo poháněným ventilátorem, sady 
odsávacích nárazových clon a sady potrubí pro přívod čerstvého vzduchu do kabiny 
a pro výstup vzduchu z filtru. 

Doprava abraziva bude shrnována do příčného žlabu. Čištění abraziva bude 
zajišťovat korečkový výtah, který dopraví abrazivo do kaskádového vzduchového 
třidiče se sítem pro záchyt hrubých částic, odsávacího potrubí pro jemný prach 
a zásobníku abraziva, kam bude vyčištěné abrazivo dopravováno. Tryskací technika 
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se bude skládat z tlakové tryskací nádoby, tryskacích hadic s tryskami, sady 
ochranné výbavy pracovníka sestávající se z ochranné helmy, speciálního oděvu, 
filtru, hadice pro přívod vzduchu do helmy a přístroje pro ohřev a ochlazování 
vzduchu pro dýchání.  

Druhá menší část haly (výrobní haly II.) bude sloužit pro volné stříkání, jako 
pracoviště pro kontrolu a zkompletování svarku dílu Maschinenträger a vybavení 
plošinami, díly kabelového vedení, montáži poklopů a připravení dílce pro expedici 
včetně jeho zakonzervování. Třetí část (výrobní hala III.) bude určena pro tryskání 
ocelových tubusů. K výrobní hale je navrženo zázemí pro zaměstnance (sociální 
zařízení, sprchy, šatny, denní místnost) s kapacitou 28 mužů a 5 žen. 

Tryskací kabina 

Data výrobků: 
typ výrobku  věže větrných elektráren 
délka   max. 40 m 
průměr  max. 5 m 
hmotnost  max. 80 t 
typ výrobku  strojovna větrné elektrárny 
délka   max. 10 m 
šířka/výška  max. 4 x 2 m 
hmotnost  max. 15 t 

Společnost SIAG CZ s.r.o. zamýšlí zřídit v nové hale dvě stavebně stejné tryskací 
kabiny. V tryskací kabině budou tryskány komponenty strojů ocelovou drtí, aby byl 
vytvořen čistý, drsný, kovově lesklý povrch dílů před následným lakováním. 

Vstup a výstup zpracovaných kusů bude probíhat roletovými vraty, kterými je tryskací 
kabina spojená se sousední výrobní halou. 

Obrázek č. 2: Zobrazení podobné tryskací kabiny (40m x 8m x 7m) 
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Otryskávání dílů probíhá tak, že abrazivní granulát ocelové drtě je střílen tlakovým 
vzduchem za vysoké rychlosti na povrch dílu, přičemž hadice tlakového vzduchu 
osazená tryskou je vedena manuálně. 

Tryskací kabina bude vhodná pro suché tryskání obvyklými prostředky, např. 
ocelovou drtí, korundem, kulatým nebo hranatým ocelovým prostředkem. Kabina 
bude chráněna proti tryskacímu prostředku 5 mm silnými gumovými deskami 
nalepenými na stěny a strop.  

Po zavezení dílů pomocí transportních zařízení zákazníka budou díly ručně tryskány 
obsluhou tryskače postupem tzv. volného tryskání. 

Proces tryskání se bude spouštět a zastavovat pomocí bezpečnostního spínače. 
Proces tryskání může probíhat pouze za předpokladu splnění všech bezpečnostních 
a provozních požadavků. To znamená, že musí být uzavřena všechna vrata a dveře, 
musí být v provozu systém dopravy abraziva a musí být spuštěno filtrační zařízení. 

Proces tryskání bude vně kabiny signalizován červenými varovnými světly, 
instalovanými prostorech vrat a únikových dveří. V případě neoprávněného vstupu 
do tryskací kabiny, tzn. při otevření dveří nebo vrat bude proces tryskání okamžitě 
přerušen. 

Obsluha tryskače bude pracovat v uzavřeném ochranném oděvu pro tryskání se 
separátním přívodem vzduchu do helmy pro tryskání přes filtr s aktivním uhlím. 

Systém shrnování do příčného žlabu, příčných dopravních pásů a podélného 
dopravního pásu zajišťuje téměř celoplošný sběr vytryskaného abraziva, které je 
dopravováno do příčného dopravníku, kterým transportováno do korečkového 
dopravníku. Z korečkového dopravníku bude padat směs otryskaných částic, prachu 
a abraziva do čističe abraziva, pracujícího na principu kaskádového vzduchového 
třídiče. Pomocí samoregulační zádržné klapky bude po celé šířce čističe abraziva 
vytvářen rovnoměrný závoj abraziva jako předpoklad pro jeho dokonalé vyčištění. 

Oddělování hrubých částic jako jsou otřepy, okuje apod. bude probíhat na vloženém 
sítu. Zachycené hrubé částice se budou odstraňovat ručně. 

Pravděpodobně zde bude vibrační síto, ze kterého probíhá odvod zachycených 
hrubých částic automaticky. Zachycené hrubé částice budou odváděny spádovou 
hadici do příslušné záchytné nádoby. Abrazivo vyčištěné v čističi abraziva bude 
padat do vespod umístěného zásobníku, kde bude připraveno pro další proces 
tryskání. Při poklesu určitého stupně naplnění tryskací nádoby bude do ní doplněno 
abrazivo, které bude po stisku bezpečnostního spínače přiváděno před trysku na 
tryskaný díl – tím bude okruh oběhu abraziva uzavřen. 

Vzduch obsahující prach bude odsáván přes jednu nebo více odsávacích 
nárazových clon do filtračního zařízení. Ve filtračním zařízení bude ze vzduchu 
oddělován prach, který bude padat do sběrného trychtýře, odkud bude zařízením na 
automatické vynášení dopravován do záchytné nádoby, která se bude vyprazdňovat 
ručně. Na řídící jednotce čištění filtru lze nastavit intervaly a intenzitu impulsů 
stlačeného vzduchu pro čištění filtračních elementů. Zařízení bude možné tak 
individuálně nastavit v závislosti na podmínkách tryskání a na výskytu prachu. Tímto 
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uspořádáním bude zajištěno účinné čištění filtru jakož i dlouhá disponibilita, resp. 
životnost filtračních elementů. 

Technická data tryskací kabiny 1: 

Technická data 

délka cca 40 m Vnitřní rozměry 
tryskací kabiny cca  šířka cca 7 m 
 výška cca  7 m 
Nosnost nosnost mřížových roštů na ploše 200 x 200 

mm 
3500 daN 

Plocha vyložení mříž. rošty délka cca (OPCE) 40 m 
 šířka cca (OPCE) 7,5 m 
Zásobník abraziva objem cca  5000 l 
Abtazivo v sušené a dobře 
sypné kvalitě 

zrnitost > 0,2 mm 

Typy abraziv vhodná abraziva ocelové drtě 
Tryska průměr  12 mm 
Tryskací hadice délka 40 m 
Hadice pro vzduch do 
helmy 

délka 40 m 

Filtrační technika odsávané množství vzduchu¹, cca 90000 m³/hod. 
 zbytkový obsah prachu ≤ 2,0 mg/m³ 
 max. teplota odsávaného vzduchu < 60 °C  
 max. znečištění odsávaného vzduchu ≤ 2,0 g/m³ 
Instalované příkony ventilátor 6 x 18,5 kW 
 korečkový výtah 2,2 kW 
 příčný dopravní pás 1 1,5 kW 
 příčný dopravní pás 2 1,5 kW 
 podélný dopravní pás 1,5 kW 
 vibrační síto 0,18 kW 
 osvětlení 10 kW 
Celkový příkon cca 130 kW 
Provozní napětí 3-fázové N PE 400/50 V/Hz 
Ovládací napětí 1-fázové N PE 230/50 V/Hz 
Intenzita osvětlení v uživatelské úrovni (h = 1m) v novém stavu! > 650 Lux 
Tlakové tryskací nádoby počet 2 kusy 
 objem 200 l 
 provozní tlak < 8 bar 
Spotřeba stlač. vzduchu pro jednu trysku při tlaku 6 bar, cca 8 Nm³/min 
 pro jedno filtrační zařízení cca 0,3 Nm³/min 
Celková spotřeba 
stlačeného vzduchu 

cca 20 Nm³/min 

Požadovaná kvalita stl. vzd. zbytkový obsah oleje < 1,0  mg/Nm³ 
 zbytková vlhkost (tlakový bod tání) < 3,0 ° 
 díly pro zabudování do základu základované 
 mřížové rošty hrubé  
 pozinkované díly bez  
 ovládací skříň RAL 7035  
Úroveň hlukové zátěže 
zařízení při tryskacím tlaku  
≤ 6 bar, vně kabiny 
 

měřeno dle normy DIN 45635; skutečná zátěž  
na pracovišti Lr, může být dle předpisu VBG 
121               a normy DIN 45645 v důsledku 
hlukového pozadí a/nebo prostorových reflexí 
vyšší. 

≤ 85 dB (A) 

Poznámka    1  Dle DIN 24166 třída přesnosti 3. 
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Technická data tryskací kabiny 2: 

Technická data 

délka cca 40 m Vnitřní rozměry tryskací 
kabiny cca  šířka cca 7 m 
 výška cca 7 m 
Nosnost vyložení mřížovými rošty, zatížení na 200x200 

mm 
3500 daN 

Plocha mřížových roštů délka cca (OPCE) 40 m 
 šířka cca (OPCE) 7,5 m 
Zásobník abraziva Objem cca  5000 l 
Abrazivo v sušeném a 
dobře sypném stavu 

zrnitost > 0,2 mm 

Druhy abraziva vhodné typy  ocelové drtě 
Tryska průměr 12 mm 
Tryskací hadice délka 40 m 
Hadice pro vzduch do 
helmy 

délka 40 m 

Filtrační technika odsávané množství vzduchu¹ cca 72000 m³/hod. 
 zbytkový obsah prachu ≤ 2,0 mg/m³ 
 max. teplota odsávaného vzduchu  < 60 °C  
 max. znečištění odsávaného vzduchu ≤ 2,0 g/m³ 
Instalované příkony ventilátor  6 x 15 kW 
 korečkový výtah 2,2 kW 
 příčný dopravní pás 1 1,5 kW 
 příčný dopravní pás 2 1,5 kW 
 podélný dopravní pás 1,5 kW 
 vibrační síto 0,18 kW 
 osvětlení 8 kW 
Celkový instalovaný příkon cca 105 kW 
Provozní napětí 3-fázové N PE 400/50 V/Hz 
Ovládací napětí 1-fázové N PE 230/50 V/Hz 
Intenzita osvětlení v užitné úrovni (h = 1 m) v novém stavu! > 650 Lux 
Tlakové tryskací nádoby  počet 2 Stck. 
 obsah 200 Liter 
 provozní tlak < 8 bar 
Spotřeba stlač. vzduchu  pro jednu trysku při tlaku 6 bar cca 8 Nm³/min 
 pro jedno filtrační zařízení cca  0,3 Nm³/min 
Celková spotřeba 
stalačeného vzduchu 

cca 20 Nm³/min 

Potřebná kvalita stl. 
vzduchu  

zbytkový obsah oleje  < 1,0  mg/Nm³ 

 zbytková vlhkost (tlakový bod tání) < 3,0 ° 
Povrchová úprava díly zařízení RAL 5017 mat. šedá/ 

pozinkováno 
  skříň tryskací kabiny RAL 9002 mat. šedá/ 

pozinkováno 
 díly pro instalaci v základu základovány 
 mřížové rošty hrubé  
 pozinkované díly  bez  
 ovládací skříň RAL 7035  
Úroveň hlukové zátěže 
zařízení při tryskacím tlaku  
≤ 6 bar, vně kabiny 
 

měřeno dle n normy DIN 45635; skutečná zátěž 
na pracovišti Lr, může být dle předpisu VBG 121          
a normy DIN 45645 v důsledku hlukového pozadí 
a/nebo prostorových reflexí vyšší. 

≤ 85 dB (A) 

Poznámka    1  Dle DIN 24166 třída přesnosti 3. 
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Kabina tryskání se bude skládat ze skříně kabiny, elektricky poháněných 
rychloběžných vrat, únikových dveří, ze sady gumového protiabrazivního vyložení, 
sady osvětlení tryskací kabiny, ze sady ocelových podlahových plechů a sady 
kolejnic. 

Skříň kabiny bude v provedení jako ocelová konstrukce. Stěny tryskací kabiny budou 
chráněny proti účinkům abraziva gumovým vyložením. V čelní stěně kabiny budou 
instalovány zavážecí a vyvážecí vrata. Potřebné odsávací nárazové clony budou 
instalovány do stěny kabiny. Pro přívod čerstvého vzduchu budou ve stropě kabiny 
provedeny odpovídající otvory. 

Tryskací technika se bude skládat z tlakové tryskací nádoby, tryskacích hadic 
s tryskami, sady ochranné výbavy pracovníka sestávající se z ochranné helmy, 
speciálního oděvu, filtru, hadice pro přívod vzduchu do helmy a přístroje pro ohřev 
a ochlazování vzduchu pro dýchání. Zařízení musí splňovat veškeré technické 
požadavky na výrobky, které by mohly ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek 
nebo přírodní prostředí.  

Kombinovaná st říkací a sušící kabiny 

Předpokládaná kapacita lakovny bude cca 473 200 m2/rok povrchově upravené 
plochy.  

Pro lakování budou určeny dvě kabiny, které budou mít kromě délky shodné 
parametry.  

Kabina 1:  Kabina 2 
Rozměry:  délka    40 m   35 m 

šířka    7 m   7 m 
výška    7 m   7 m 

Počet sekcí      1 x 5 ks  1 x 5 ks 
Velikost sekce:  délka    14 m   14 
   šířka    3 m   3 m 
Přívodní ventilátor: výkon    50 000 m3/h  50 000 m3/h 
   příkon elektromotoru  22 kW   22 kW 
Odsávací ventilátor výkon    50 000 m3/h  50 000 m3/h 
   příkon elektromotoru  22 kW   22 kW 

Klesavá rychlost vzduchu v aktivní pracovní sekci bude cca 0,3 m/s 

Filtr přiváděného vzduchu (předfiltr G3)      86% 

Filtrace odsáv. vzduchu - účinnost 1. stupně, nárazový předodlučovač 70% 
             účinnost 2. stupně, odlučovač barevné mlhy 97% 
     

Instalovaný topný příkon bez rekuperace tepla 520 kW, s rekuperací tepla 325 kW 

Topným médiem je zemní plyn. 

Ohřev čerstvého vzduchu: z -10°C na max. +20°C. 
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Sušící teplota v oběhovém režimu bude cca 50 °C, množství odsávaného vz duchu 
bude 4 000 m3/h. 

Ve výrobní hale I budou umístěny dva uzavřené lakovací kabiny. Tyto lakovací 
kabiny můžou pracovat nezávisle na sobě. Barva se bude na jednotlivé segmenty 
nanášet pomocí stříkacích pistolí. Během stříkání bude do lakovací kabiny přiváděn 
vnější vzduch, který bude proudit vertikálně shora dolů a strhávat barevnou mlhu, 
vznikající při stříkání. Odsávaný vzduch, znečištěný zachycenou barevnou mlhou, 
bude veden do speciálního zařízení pro odlučování pevných částic barvy. Účinnost 
odlučovače pevných částic bude 97 %. Po odloučení barevné mlhy bude vyčištěný 
vzduch odsáván ventilátorem a odváděn do zařízení pro snižování emisí těkavých 
organických látek.  

Po skončení stříkání budou vypnuty ventilátory. Po přestavení přepínací klapky pro 
vedení vzduchu bude vzduch z kabiny nasáván ventilátorem pro přívod vzduchu, 
dále může být zahřán v ohřívači a přes stropní trysky bude vyfukován zpět do kabiny. 
Během sušení bude část vzduchu odsávána do zařízení pro snižování emisí 
těkavých organických látek.  

Sušení bude probíhat p řevážně voln ě bez použití ho řáků pro oh řev vzduchu . 
Hořáky budou dle investora využívány výjimečně. Sušení bude probíhat nárazově, 
bude převažovat sušení samovolné. Pro ohřev vzduchu v lakovací kabině bude 
nainstalován plynový hořák o příkonu 325 kW (výkon 299 kW). Spaliny budou 
odváděny spolu se škodlivinami přes zařízení pro snižování emisí do okolního 
ovzduší. Pokud bude využíván hořák, budou spaliny ochlazeny na teplotu 40 °C než 
projdou zařízením pro snižování emisí. 

Konstrukce kabiny a skříně pro 2 kabiny se skládá z dvouplášťových izolovaných 
panelů s vysokou tuhostí, s vnějším pláštěm z pozinkovaného plechu. Do kabiny 
lakování bude vstupováno elektricky poháněnými roletovými vraty z lehkého kovu 
o rozměrech cca 4,5 x 4 m (Š x V) s jištěním proti samovolnému spuštění, 
s kompletním elektrickým pohonem s automatickým vypínáním koncovými spínači 
jakož i s bezpečnostním tlačítkovým ovládáním v nevýbušném provedení. 

Pro toto zařízení je předpokládána vertikální ventilace, která odpovídá platným 
normám. Pro ventilaci vnitřku dílů věží se předpokládá použití trysky s dalekým 
dosahem, která se spustí od stropu kabiny do středu dílu. Pro vnitřní nástřik se tak 
dociluje podélné proudění po délce dílů. 

Pro záchyt částic barvy a pro snížení spotřeby potřebných filtračních vložek bude 
sloužit nárazový odlučovač, díky kterému se výrazně snižuje podíl částic barvy, který 
zachycují filtrační vložky. Životnost filtračních vložek se tak dle zkušeností prodlužuje 
až desetkrát. 

Díky intenzivnímu odsávání přes podlahové odsávací kanály bude zajištěn dokonalý 
odvod přestřiku i par ředidel. Záchyt barevné mlhy bude probíhat v novém systému 
PBK. Tento systém se vyznačuje dvoustupňovým odlučováním barevné mlhy. Oproti 
obvyklé instalaci filtračních vložek pod mřížovými rošty se zde dociluje významného 
prodloužení jejich životnosti a tím i značných úspor provozních nákladů, souvisejících 
s potřebnou obnovou a odstraňováním filtračních vložek. 
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Podlaha se bude skládat z uzavíratelných nárazových odlučovačů, který slouží 
k cílenému ovládání proudu odsávaného vzduchu v té které pracovní sekci, 
kompletní, s pneumatickým pohonem. Tím je odsávaný vzduch cíleně odsáván vždy 
z právě aktivní pracovní sekce a ne z celé odsávací plochy. Dále se bude podlaha 
skládat z profilu U 240 o délce 840 mm, z vrchního a spodního kolektorů 
(o rozměrech 280 x 850 mm) a ze zdvihacích kleští. Profil U 240 bude sloužit jako 
nosný element místo obvyklých mřížových roštů. Sada vrchních a spodních kolektorů 
bude v provedení z ocelového plechu a bude sloužit pro předodloučení a záchyt 
přestřiku. Zdvihací kleště budou sloužit pro zvedání U – profilů při údržbě 
uzavíratelného systému podlahových předodlučovačů. 

Systém kazet pro záchyt barevné mlhy bude instalovaný uvnitř, popř. vně kabiny 
nebo ve vertikálním potrubí. Filtrační kazety lze snadno vyměňovat, sestávají se 
z kazetové vložky se speciálními kazetovými filtračními vložkami pro hloubkový 
záchyt barevné mlhy. V těchto kazetách lze používat přířezy z běžně dostupné 
filtrační rohože. Díky chráněnému provedení kazet se živnost filtračních vložek oproti 
jejich běžnému umístění pod mřížovými podlahovými rošty několikanásobně 
prodlužuje. Hrubé nečistoty jsou totiž zachycovány ve spodních polovinách 
předodlučovačů a nemusí tak být odlučovány až ve vlastní filtrační rohoži. 

Agregát pro přívod a odsávání vzduchu v modelovém konstrukčním provedení se 
bude skládat z ventilátorových dílů (přívodní a odsávací ventilátor), z předfiltru 
nasávaného vzduchu, pneumatického přepínacího přípravku a z žaluziové klapky. 

Zařízení pro ohřev vzduchu se bude skládat z plošného hořáku a bezpečnostního 
a regulačního úseku potrubí přívodu plynu. 

Dále se zde bude nacházet sada potřebných potrubí pro přívod a odsávání vzduchu, 
systémy potrubí pro ventilaci vnitřku segmentu věže, magnetické ventily, snímač 
diferenčního tlaku, snímač proudění, přípravek diferenčního měření tlaku, diferenční 
znázorňovací manometry, prostorový termostat, elektronicky řízený regulátor teploty, 
sady spínačů pro volbu aktivní sekce a elektrická ovládací skříň s regulačními 
elementy. 

Rekupera ční zařízení 

Vstupní i výstupní množství vzduchu bude u rekuperačního zařízení s deskovým 
výměníkem 50 000 m3/hod. Účinnost zpětného získávání tepla se předpokládá 
přibližně 50% při tlakové ztrátě cca 200 Pa. Toto zařízení se bude skládat ze skříně, 
sady kazet a z přechodových dílů. 

Pro ochranu zbývající podlahy lakovací plochy bude sloužit pravděpodobně systém 
pro záchyt přestřiku na výměnné fólii. Používá se při tom umělohmotná fólie, 
vodorovně položená na děrované podložce (mřížový rošt/děrovaný plech). Pomocí 
systému odsávajícího ventilátoru a velkém podtlaku se fólie přisaje k podlaze tak 
pevně, že se nepohne ani pod botou znečištěnou barvou a bude tak zachycovat 
zbývající část přestřiku. Pro toto uložení fólie bude zbývající plocha podlahy 
provedena jako kanál o hloubce cca 200 m, zakrytý mřížovými rošty. Tyto kanály 
budou připojeny na sací stranu ventilátoru. Znečištěnou fólii je třeba čas od času jen 
kontrolovat a vyměnit za novou. 
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Ventilace jednotlivých pracovních sekcí bude automaticky zapínána pomocí systému 
sledování pracovníka, chráněného kamerami. Signál vyvolaný pohybem pracovníka 
bude veden do počítače, kterým bude v dané sekci současně řízeno otevření 
stropních trysek do pracovní polohy a otevření protilehlých předodlučovačů 
v odsávacích podlahových kanálech. Tímto postupem bude zajištěna cílená ventilace 
pracovní sekce čerstvým ohřátým vzduchem. Zbývající systémy předodlučovačů 
v odsávacích kanálech budou přitom uzavřeny. Systém ovládání podlahových 
předodlučovačů bude rovněž chráněn. 

Plocha pro volné st říkání 

Technická data pro volné stříkání s ventilací stropními tryskami: 

Rozměry:    délka     14 m 
     šířka     7 m 
     výška mezi pracovní výškou  cca 10 m 

a spodní hranou mostového jeřábu 
Počet sekcí         4 
Přívodní ventilátor   výkon     1 x 50 000 m3/h 
     příkon     1 x 22 kW 
Odsávací ventilátor   výkon     1 x 50 000 m3/h 
     příkon     1 x 22 kV 
Klesavá rychlost vzduchu  v aktivní pracovní sekci  0,3 m/s 
Filtr přiváděného vzduchu  předfiltr G3    86% 
     jemný filtr EU5   98% 
Filtrace odsávaného vzduchu účinnost 1. stupně – nárazový  74% 

odlučovač cca  
     účinnost 2. stupně – filtrační vložka 98% 
Instalovaný topný příkon  bez rekuperace tepla  523 kW 
     s rekuperací    300 kW 

Topným médiem bude zemní plyn. Ohřev čerstvého vzduchu bude od -10°C do 
+20°C. 

Úprava podlahy v hale pro volné stříkání bude ve třech pruzích, pro suchou filtraci, 
s předodlučovači s velkou únosností, zhotovenými ze stabilních ohraněných profilů, 
sestávající se ze sady podlahových předodlučovačů, sady profilů U 240, sady 
vrchních a spodních kolektorů na záchyt přestřiků a ze zdvihacích kleští. 

Systém kazet pro záchyt barevné mlhy a další zařízení jsou obdobné jak u stříkací 
a sušící kabiny. 

Lakovna volného stříkání bude sloužit pro lakování méně rozměrných dílů. Jednotlivé 
barvy se budou nanášet pomocí stříkacích pistolí. Znečištěná vzdušnina bude 
vedena přes dvoustupňový odlučovač tuhých znečišťujících látek do zařízení pro 
snižování emisí těkavých organických látek. Dvoustupňová filtrace pevných částic se 
bude skládat z předodlučovače (účinnost 74 %), kde se zachytí hrubé nečistoty a ze 
speciálních kazetových filtračních vložek (účinnost 98 %). Sušení bude probíhat 
převážně volně bez použití hořáku pro ohřev vzduchu. Hořák bude dle investora 
využíván výjmečně.Pro ohřev vzduchu v lakovací kabině bude nainstalován plynový 
hořák o příkonu 300 kW (výkon 276 kW). Spaliny budou odváděny spolu se 
škodlivinami přes zařizení pro snižování emisí do okolního ovzduší. Pokud bude 



Lakovna ve výrobních prostorech společnosti SIAG CZ, s.r.o. Chrudim 

EMPLA spol. s r.o.,  Hradec Králové - 45 - 

využíván hořák, budou spaliny ochlazeny na teplotu 40 °C než pr ojdou zařízením pro 
snižování emisí. 

Obrázek č. 3: Vnitřní část hotové věže  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zařízení pro snižování emisí t ěkavých organických látek   

Přílohou dokumentace č. 8 je odborný posudek na ekologizaci lakovny ve firmě 
VÍTKOVICE HARD a.s. v Jeseníku. Odborný posudek zpracoval ing. Jiří Beneš 
(TECH-EKO). Tato lakovna má stejné kapacity jako posuzovaná lakovna (množství 
přiváděné a odváděné vzdušniny je 50 000 m3/hod). Tato lakovna v Jeseníku má 
stejné zařízení ke snižování emisí. 

Společnost Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o. vypracovala dne 30.5. 2008 
protokol o autorizovaném měření emisí TOC a TZL pro lakovnu ruční nátěr. Protokol 
je přílohou dokumentace č. 8). 

Tabulka č. 1: Naměřené hodnoty 

Zdroj Druh emise Emisní koncentrace  
[mg/m 3] 

Hmotnostní tok 
[g/h] 

TOC 23,41 113,52 

V7 TZL 2,71 13,1 

TOC 23,41 322,75 

V8 TZL 1,74 24,1 

TOC 9,02 293,28 

KOJ TZL 1,42 46,0 
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Popis za řízení 

Členění zařízení 

Filtr 1A 

Název   Adsorpční filtr 
Typ   AF 33 
Množství  1 ks 

Filtr 1B 

Název   Adsorpční filtr 
Typ   AF 33 
Množství  1 ks 

Filtr 2A 

Název   Adsorpční filtr 
Typ   AF 33 
Množství  1 ks 

Filtr 2B 

Název   Adsorpční filtr 
Typ   AF 33 
Množství  1 ks 

Filtr 3 

Název   Adsorpční filtr 
Typ   AF 33 
Množství  1 ks 

Katalytická oxida ční jednotka 

Název   Katalytická oxidační jednotka 
Typ   KOJ 3500 
Množství  1 ks 

Odpadní vzduch s nízkými nebo kolísajícími koncentracemi těkavých organických 
látek dopravovaný centrální vzduchotechnickou jednotkou vstupuje do jednoho 
z dvojice adsorpčních filtrů, které pracují střídavě jednak v režimu filtrace a jednak 
v režimu regenerace. Po určité době se proud odpadního vzduchu převede do 
druhého filtru a první je regenerován. Regenerace je prováděna malým proudem 
horkého vzduchu o průtoku 3500 m3/h. Škodliviny, které jsou při regeneraci 
vytěsňovány ze sorbetu, jsou likvidovány v katalytickém reaktoru při teplotách 350°C 
až 580°C. Spaliny jsou dále využity jednak k p ředehřevu proudu vzduchu na 
požadovanou oxidační teplotu a jednak k regeneraci adsorpčních filtrů. 

Každá kabina bude opatřena dvěma adsorpčnímu filtry. Jedna kabina filtry 1A a 1B, 
druhá kbina filtry 2A a 2B. Vždy bude jedná část (1A, 2A) pracovat v režimu 
adsorpce (5 dnů) a druhá část (filtr 1B, 2B) bude pracovat v režimu regenerace (2,5 
dne) (např. sudý týden). Druhý týden bude část 1B, 2B pracovat v režimu adsorpce a 
část 1A, 2A v režimu regenerace (lichý týden). Filtr 1 se bude regenerovat pondělí až 
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středa a filtr 2 se bude regenerovat středa až pátek. O víkendu nebude probíhat 
adsorpce ani regenerace. 

Lakovna volného stříkání bude opatřena jedním filtrem (filtr 3). Filtr tři bude 
v pracovní dny (Po – Pá) pracovat v režimu adsorpce a o víkendu v režimu desorpce. 

Pracovní harmonogram filtrů je uveden v následující tabulce. 

Tabulka č. 2: Činnost adsorpčních filtrů 

den FILTR 1A FILTR 1B FILTR 2A FILTR 2B FILTR 3 

1 filtrace regenerace filtrace  filtrace 

2 filtrace regenerace filtrace  filtrace 

regenerace  
3 filtrace 

 
filtrace 

regenerace 
filtrace 

4 filtrace  filtrace regenerace filtrace 

5 filtrace  filtrace regenerace filtrace 

6     regenerace 

7     regenerace 

8 regenerace filtrace  filtrace filtrace 

9 regenerace filtrace  filtrace filtrace 

regenerace  
10 

 
filtrace 

regenerace 
filtrace filtrace 

11  filtrace regenerace filtrace filtrace 

12  filtrace regenerace filtrace filtrace 

13      

14      

Adsorpční filtr AF 33 

Jedná se o spojení speciálních filtrů (filtračních patron) s náplní sorbetu. Použitým 
sorbetem je aktivní uhlí. Patrony jsou umístěny v kontejneru o rozměrech 9 125 x 
2 800 x 2 591 mm. Hlavním úkolem adsorpčních filtrů je snižování emisí VOC 
v odpadním vzduchu. Zařazení adsorpčních filtrů též umožňuje zpracovávání řádově 
menšího objemu vzduchu při katalytické likvidaci VOC. Vhodnou regulací je 
dosaženo optimálních koncentrací VOC vstupujících do KOJ (katalytická oxidační 
jednotka) při regeneraci jednoho z filtrů a tím i docílení ekonomického provozu 
celého zařízení. 

Plášť filtru tvoří speciálně upravený ISO kontejner, který je izolován minerální vatou 
o tloušťce 180 mm. Kontejner je vybaven vnitřní vestavbou rámů pro umístění 
filtračních patron. Vstupy a výstupy filtru jsou opatřeny těsnými klapkami s pohony. 

Adsorpční filtr má minimální tlakovou ztrátu vzhledem k objemu a vrstvě AU. Sorbent 
je uložen v speciálních patronách o výšce 1 000 mm a vnějším průměru 640 mm. 



Lakovna ve výrobních prostorech společnosti SIAG CZ, s.r.o. Chrudim 

EMPLA spol. s r.o.,  Hradec Králové - 48 - 

Vzdušina při adsorpci prostupuje radiálně stěnou těchto patron. Regenerace horkým 
vzduchem je protisměrná. 

Teplota adsorpce 10 ÷ 40 °C 
Teplota desorpce 140 °C 
Sorbent aktivní uhlí MA-B 132 
Počet patron * 33 ks 
Hmotnost sorbentu* 4 200 kg 
Prostorová rychlost 5 640 1/h 
Objem sorbentu * 8,86 m3 
Lineární rychlost 0,3 Nm3/s 
Tloušťka lože sorbentu 190 mm 
* pro jeden filtrační kontejner 

Katalytická oxidační jednotka KOJ 3500 

Katalytická oxidační jednotka je zařízení sloužící k likvidaci VOC. Vzduch je veden 
oběhovým ventilátorem na „studenou stranu“ tepelného výměníku, kde je ohříván na 
pracovní oxidační teplotu daného katalyzátoru. Na loži katalyzátoru dochází při 
teplotách 350°C až 580°C k chemické reakci, kde se za přítomnosti kyslíku VOC 
rozkládají na oxid uhličitý a vodní páry. Výše uvedená chemická reakce je 
exotermická, tzn. během ní se uvolňuje teplo. Spaliny jsou dále vedeny na „horkou 
stranu“ tepelného výměníku, kde předávají své teplo. Vhodnou regulací je dosaženo 
autotermního provozu KOJ, kdy se nespotřebovávají žádné přídavné energie. 
Energie potřebná na ohřev vzduchu na oxidační teplotu je získána rekuperací tepla 
obsaženého ve spalinách. Použitým katalyzátorem je γ-alumina impregnovaná 
platinou a paladiem. 

Při startu KOJ se potřebné teploty dosáhne pomocí elektrického ohřevu umístěného 
v potrubí mezi studenou stranou tepelného výměníku a katalytickým reaktorem. Toto 
topení je v činnosti také při ukončování regenerace filtru, kdy je filtr téměř čistý. 
Koncentrace VOC ve vzduchu vstupujícím do katalytického reaktoru jsou již nízké 
a tepelný zisk reakce nestačí zcela na zajištění požadovaných teplot. 

V následujícím grafu je uvedena adsorpční izoterma xylenu při teplotách 25°C 
a 40°C. Na vodorovné ose je koncentrace v mg/m 3, na svislé ose je sorpční kapacita 
v kg/kg.  
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Se zvyšující se teplotou klesá schopnost adsorpce. Adsorpční kapacita je ale i tak 
dostatečně vysoká. Tato vlastnost je zohledněna při návrhu zařízení. 

Hnací silou adsorpce/desorpce je koncentrační gradient. Ten je ovlivňován různými 
mechanismy přenosu tepla a hmoty a adsorpční rovnováhou, tzv. adsorpční 
izotermou. S rostoucí teplotou klesá adsorpční schopnost a tím se zkracuje doba 
desorpce (regenerace). V případě fyzikální adsorpce, která je reversibilní, dojde 
k naprostému vyčištění sorbentu. Ve skutečnosti se ale v nátěrových hmotách 
vyskytují i látky, které se sorbují ireversibilně, to znamená nevratně. Tyto látky pak 
postupně snižují adsorpční kapacitu. S tímto jevem je počítáno při návrhu aparátu. 

 

Plnění emisního limitu lze doložit následujícím bilančním výpočtem: 
Bilance TOC – kabina 

Lakování pouze WKT  

Průtok vzdušniny (m3/h) 50 000 

Hmotnostní tok (kg/h) 15,2 

Vstupní koncentrace (mg/m3) 304 

Vstup do filtru 

 

Hmotnostní tok (kg/den) 152 

Průtok vzdušniny (m3/h) 50 000 

Hmotnostní tok (kg/h) 2,0 

Výstupní koncentrace (mg/m3) 40 
Výstup 

Denní emise (kg/den) 20 

Denní provoz (h/den) 10 

Náplň AU (kg) 4 200 

Denní záchyt (kg/den) 152 – 20 = 132 

Ostatní 

Sorpční kapacita (%) 20 
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Max. záchyt (kg) 840 

 Max. doba provozu filtru (dnů) 840/132 = 6,4 

 Perioda regenerace 5 

 Rezerva 1,4 

 

Bilance TOC – volné st říkání 

Lakování pouze FET + MT 

Průtok vzdušniny (m3/h) 50 000 

Hmotnostní tok (kg/h) 8,1 

Vstupní koncentrace (mg/m3) 162 
Vstup do filtru 

Hmotnostní tok (kg/den) 81 

Průtok vzdušniny (m3/h) 50 000 

Hmotnostní tok (kg/h) 2,0 

Výstupní koncentrace (mg/m3) 40 
Výstup 

Denní emise (kg/den) 20 

Denní provoz (h/den) 10 

Náplň AU (kg) 4 200 

Denní záchyt (kg/den) 81 – 20 = 61 

Sorpční kapacita (%) 20 

Ostatní 

Max. záchyt (kg) 840 

 Max. doba provozu filtru (dnů) 840/61 = 13,8 

 Perioda regenerace 5 

 Rezerva 8,8 

 

Sklad nát ěrových hmot 

Sklad nátěrových hmot se bude nacházet v objektu administrativní přístavby jako 
místnost č. 120, v místnosti 119 bude probíhat příprava nátěrových hmot, tj. 
především rozmíchání vícesložkových nátěrových systémů. Objekt je přízemní, 
zděný, strop prefabrikovaný a železobetonový, odvětrání je nucené i přirozené okny. 
Zavážení barev bude probíhat z vnějšího prostoru ocelovými vraty 2000/2400, 
manipulace do haly I. přes místnost č. 119 protipožárními vraty 2000/2400. 

Skladováno bude pouze pohotovostní množství (cca na dva dny), hlavní sklad 
zůstane zachován ve stávajícím objektu výrobní haly. Nátěrové hmoty budou 
skladovány v 20 kg plechovkách. 

Ve skladu budou skladovány pouze tyto nátěrové hmoty: HEMPADUR 47149, 
HEMPADUR ZINC 17369, HEMPATHANE TOPCOAT 55218, HEMPEL´S THINNER 
08080, HEMPEL´S THINNER 08450. V kapitole D.III. Charakteristika 
environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech byly 
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nátěrové hmoty a jejich složení podrobněji popsány. Vybrané katalogové 
a bezpečnostní listy látek a přípravků jsou v příloze dokumentace č. 4. Jiné chemické 
látky nebo přípravky nebudou ve skladu skladovány. 

Sítě a rozvody 

Lakovna a manipulační hala bude napojena na zdroje vody, elektro a zemní plyn. 
Dále bude napojen na veřejnou kanalizační síť jednotné kanalizace a na 
telekomunikační sítě. 

Stávající i řešené objekty budou zásobeny pitnou vodou vodovodní přípojkou, která 
bude napojena na stávající veřejný vodovod. 

Požární voda bude dle potřeby odebírána z vodovodního řadu. 

Splaškové vody ze sociálních zařízení budou napojeny přímo do kanalizační 
přípojky, která bude svedena do ČOV. Dešťové vody jsou svedeny do oddílné 
dešťové kanalizace a částečně budou přirozeně vsakovány. 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho 
dokon čení 

Termín zahájení montážních prací:     I. čtvrtletí 2010 

Předpokládaný termín dokončení tj. zprovoznění záměru:  II. čtvrtletí 2010 

B.I.8. Výčet dot čených územn ě samosprávných celk ů 

Navrhovaný záměr leží na pozemcích v katastrálním území Chrudim 

Dotčené územně samosprávné celky: Pardubický kraj 
 Město Chrudim 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a spr ávních 
úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat 
Investor bude žádat dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, 
o změnu užívání stavby příslušný stavební úřad - Městský úřad Chrudim. 

Navazující rozhodnutí dle složkových legislativních předpisů: 

- Pro povolení k umístění středního a velkého zdroje znečišťování ovzduší 
vypracovat odborný posudek dle § 17 zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění 
a předložit ho příslušným orgánům ochrany ovzduší. 

- Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (dle §16 odst. 3 zákona č. 185/2001 
Sb., v platném znění), který uděluje obecní úřad obce s rozšířenou působností – 
městský úřad Chrudim (do 100 t/rok nebezpečného odpadu), popřípadě Krajský 
úřad (nad 100 t/rok nebezpečného odpadu). 
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- Před provozem záměru vypracovat dle zákona 59/2006 Sb. zařazení objektu 
nebo zařízení do A nebo skupiny B, popřípadě vypracovat protokol o nezařazení 
(dle §4). 

B.II. Údaje o vstupech 
B.II.1. Půda 
Zábor pozemk ů a jejich druh 

Záměrem budou dotčeny pozemky v k.ú. Chrudim, číslo katastrálního území je 
654299. 

Celková plocha areálu:    56 600 m2 

plocha komunikací:    8 500 m2 
zpevněná skladová plocha:  19 360 m2 
zastavěná plocha výrobní halou:  4 530 m2 
zastavěné plocha zázemí:   480 m2 
celková zastavěná plocha stavbou:  5 010 m2 
obestavěný prostor:    62 790 m3 
zastavěná plocha trafostanice:   4 530 m2 

Realizací záměru dojde k rozšíření hranice areálu západním směrem. Znázornění 
umístění záměru je zřejmé z obrázku č. 1. 

Řešený záměr byl ve stavebním řízení rozdělen na „Výrobní halu SIAG CZ, s.r.o. – 
průmyslová zóna západ“ a na „zpevněnou skladovací plochu“. Pro zpevněnou 
skladovací plochu bylo vydáno stavební povolení (dodatečné povolení stavby 
a souhlas s užíváním). Na Výrobní halu bylo zahájeno stavební řízení. 

Řešený záměr se nachází v k. ú. Chrudim, na pozemích 895/1, 951/11, 960/2, 
960/69 a 2746/5.  

Dotčené pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako orná půda, ostatní 
komunikace a manipulační plocha.  

Investor obdržel Krajským úřadem Pardubického kraje dne 23.4. 2008 souhlas 
k trvalému odnětí pozemků parc. č. 951/11 a 960/2 za účelem „výstavby průmyslové 
zóny“. 

Realizací záměru nedojde k novému záboru zemědělského půdního fondu (dále 
ZPF). Pozemky určených k plnění funkce lesa (dále PUPFL) nebyly záměrem 
dotčeny. 

Lakovna ve výrobních prostorech je situována dle vyhlášky č. 5/2001 ze dne 9.7. 
2001, o závazných částech územního plánu města Chrudim na plochách průmyslová 
zóna. Dominantním funkčním využitím území je průmyslová výroba továrního 
a velkosériového charakteru. Území je určené pro umístění provozoven průmyslové 
výroby (zejména strojní a elektro), výrobních služeb a skladování. Vyjádření je 
přílohou dokumentace č. 2.  
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V následující tabulce je znázorněn seznam dotčených pozemků, včetně jejich 
specifikace dle výpisu z katastru nemovitostí.  

Tabulka č. 3: Přehled záměrem dotčených pozemků (výrobní haly, komunikace, 
zpevněné plochy, parkoviště a inženýrské objekty) 

Číslo 
parcely Druh pozemku Výměra 

(m2) 
Způsob 
využití  Kód BPEJ Třída ochrany  

951/11 orná půda 13400 ZPF 31000 I. 

960/2 orná půda 40754 ZPF 31000 I. 

2746/5 ostatní plocha 2446 ostatní 
komunikace 

- - 

960/69 ostatní plocha 4853 ostatní 
komunikace 

- - 

895/1 ostatní plocha 38651 manipulační 
plocha 

- - 

B.II.2. Voda 

Etapa výstavby zám ěru 

Provozní technologická voda byla spotřebovávána při výstavbě, k čištění vozidel, 
strojů (popř. k ochraně proti nadměrné prašnosti). Dále byla v případě znečištění 
komunikací používána voda pro čištění komunikací během stavby.  

Pro vlastní stavební účely byla zajištěna voda ze stávající přípojky areálu 
tj. z městského vodovodního řádu.  

Pitná voda byla zajištěna pro pracovníky na stavbě jednak pitná voda balená, tak 
později voda z vodovodu nebo byly využity sociální zařízení ve stávajícím areálu. 

Během instalace lakovny a zařízení na likvidaci emisí nedojde k výraznému odběru 
vody. 

Etapa provozu zám ěru 

Pitná voda 

Navržená hala bude zásobena pitnou vodou ze stávajícího vodovodu (vodoměrné 
šachty). Výpočet potřeby vody byl upraven podle reálných spotřeb v tomto typu 
zařízení a dle zkušeností zpracovatele. 

Hydrotechnické výpočty: 

Počet osob     l.os/den   průtok 
45      100    4 500 l.d-1 
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Qd      =    4,5 m3.den-1 
      =    0,10 l.s-1 
Qmax      =    0,52 l.s-1 
Qh      =    1,88 m3hod-1 
přepočet     =    30 EO 
Qměsíc     =    135 m3 
Qrok      =    1 643 m3 

Pro vnější odběrná místa pro hašení požáru bude využit vodovodní řad. Objekty 
budou vybaveny hadicovými systémy (nástěnné hydranty) s tvarově stálou hadicí. 
Uvažuje se zřízením pěti vnitřních požárních hydrantů, přičemž se počítá s účinným 
dostřikem kompaktního proudu 10 m. Vnitřní rozvod vody musí být naddimenzován 
tak, aby i na nejnepříznivěji položené přítokovém ventilu nebo kohoutu hadicového 
systému byl zajištěn hydrostatický přetlak alespoň 0,2 MPa a současně průtok vody 
uzavíratelné proudnice v množství alespoň Q = 0,3 l.s-1.  

V technologii se voda nebude využívat.  

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Etapa výstavby zám ěru 

Jednalo se o běžné stavební hmoty a materiály (beton, železobetonové panely, 
průvlaky, trapézové plechy, izolace, rozvody,…). 

Během výstavby se předpokládá napojení na rozvodnou sít' ČEZ a.s. 

Během realizace lakovny a zařízení na likvidaci emisí bude spotřeba surovinových 
a energetických zdrojů minimální. 

Etapa provozu zám ěru 

Přesné množství a určení zdrojů surovin bude upřesněno v dalších stupních 
projektové dokumentace, tj. v doplněné dokumentaci o lakovnu a zařízení na likvidaci 
emisí.. 

Bude se jednat o běžné suroviny ve strojírenském provozu. V dokumentaci jsou 
vyspecifikovány nejdůležitější surovinové a energetické zdroje (viz níže). 

Spot řeba nátěrových hmot: 

Týdenní produkce: 

- Jedná se o nejčastěji užívaný systém (2 vrstvy zevnitř, 3 venku u segm., 3 vrstvy 
u MT a jedna vrstva u FET) 

- Spotřeby jsou počítány na standardní tloušťky suché vrstvy 
- Spotřeba ředidel je počítána 15% objemu barev, není počítáno zhruba ještě 

jednou tolik ředidla na odmašťování a výplach strojů (ten z větší části zůstává 
jako odpad. 
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V následující tabulce je uvedena spotřeba jednotlivých surovin včetně množství 
VOC. 

Tabulka č. 4: Spotřeba jednotlivých surovin 

Množství za 
týden 

Množství za 
rok 

Obsah 
VOC 

Množství 
VOC  Produkce  Druh barvy 

l/týden  kg/týden  l/rok t/rok g/l t/rok 

základ 865 2 310 44 980 120,12 337 15,16 

podklad 2 200 3 678 114400 191,26 352 40,27 

vrch 550 775 28 600 40,3 488 13,96 
WKT 

ředidlo 530  27 560  864 23,81 

samozáklad  135 216 7 020 11,23 337 2,37 
FET 

ředidlo 20  1 040  850 0,88 

základ 160 432 8 320 22,46 337 2,80 

podklad 480 816 24 960 42,43 352 8,79 

vrch 200 280 10 400 14,56 488 5,08 
MT 

ředidlo 126  6 552  864 5,66 

Celková spot řeba VOC 118,78 

Roční spotřeba nátěrových hmot: 

základ   142 584 kg/rok 
podklad  244 920 kg/rok 
vrch   54 860 kg/rok 
ředidlo  35 152 litrů/rok 

Skladováno bude pouze pohotovostní množství nátěrových hmot (cca na dva dny), 
hlavní sklad zůstane zachován ve stávajícím objektu (objekt je pronajatý od 
společnosti ONIVON, a.s.). Nátěrové hmoty budou skladovány v 20 kg plechovkách. 
Jiné chemické látky nebo přípravky nebudou ve skladu skladovány. 

Spotřeba nátěrových hmot za 2 dny: 

základ   1 096,8 kg/2 dny 
podklad  1 884 kg/2 dny 
vrch   422 kg/2 dny  
ředidlo  270,4 litrů/2 dny 

Vybrané katalogové a bezpečnostní listy látek a přípravků jsou v příloze 
dokumentace č. 4. Podrobnější informace o používaných nátěrových hmotách jsou 
uvedeny v kapitole D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných 
haváriích a nestandardních stavech. 
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S chemickými látkami a přípravky musí být nakládáno v intencích požadavků zákona 
č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a o změně některých zákonů v platném znění. 
Nádoby s chemickými látkami a přípravky budou skladovány ve schválených, 
zabezpečených prostorách.  

Energetické zdroje  

Pro potřebu zásobování výrobního objektu el. energií byla na řešeném pozemku 
vybudována kabelová transformační stanice. Nová trafostanice je napojena ze 
stávajících kabelových rozvodů VN 6kV včetně dálkové signalizace a měření. 
Napojení bylo provedeno po prodlouženém energomostu a v zemi. 

Předpokládaná spotřeba el. energie není v současné době známa a bude určena 
v dalším stupni povolování stavby. 

Zdroje tepla 

Ve výrobních halách budou osazeny teplovzdušné plynové agregáty POWRMATIC 
s uzavřeným okruhem spalování a nuceným sáním vzduchu a odtahem spalin 
nezávislém na vzduchu místnosti. 

Spotřeba zemního plynu: 

Zářiče: 10 ks Powrmatic → 4,6 m3/h = 9 568 m3/rok 

Kotel: 4,8 m3/h = 9 984 m3/rok 

Lakovna: 

 hořák v kabinách: 34,4 m3/h = 71 552 m3/rok (pro dva kusy) 

 hořák v lakovně volného stříkání: 31,76 m3/h = 33 030 m3/rok 

Celková maximální roční spotřeba plynu bude: 124 134 m3/rok  zemního plynu. 

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

U stávající haly se bude jednat především o pohyb nákladního vozidla, pohyb 
vysokozdvižných vozidel a pohyb nakladače. Dle zadavatele se jedná o 6 pohybů 
nákladního vozidla za den, o pohyb 2 jeřábů za den a pohyb 3 vysokozdvižných 
vozíků za den. Po zprovoznění haly se bude jednat o 6 pohybů nákladního vozidla za 
den, o pohyb 1 jeřábu za den a pohyb 3 vysokozdvižných vozíků za den. 

Na manipulační ploše u nové haly se bude jednat především o pohyb nákladního 
vozidla, pohyb vysokozdvižných vozíků a pohyb nakladače. Dle zadavatele se bude 
jednat o 6 pohybů nákladního vozidla za den, o pohyb 2 jeřábu za den a pohyb 
2 vysokozdvižných vozíků za den.  

Celkem je navrženo 13 parkovacích stání. 
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Intenzita vozidel přijíždějících do areálu a odjíždějících z areálu se zprovozněním 
areálu oproti stávajícího stavu nezmění. Celkem do areálu přijíždí 4 nákladní 
vozidla/den a 30 osobních vozidel/den. Uvnitř areálu se pohybuje jedno nákladní 
vozidlo, které slouží pouze pro převážení materiálu ve společnosti. Rozptylová studie 
byla uvažována pro 8 průjezdů nákladních vozidel/den a 60 průjezdů osobních 
vozidel/den.  

Tabulka č. 5: Počty průjezdů vozidel rok 2010 

počet vozidel na daném úseku komunikace 

a) nulová varianta 2) 3) b) záměr 

denní doba T=1 hod denní doba T=16 hod noční doba T=8 hod 

sčítací 
úsek 1) 

OV NV celkem OV NV celkem OV NV celkem 

A1 117 9 126 30 4 34 15 0 15 

A2 60 3 63 30 4 34 15 0 15 

A3 10 1 11 0 2 2 0 0 0 
1) označení jednotlivých úseků komunikací je vyznačeno v obr. č. 5 (hluková studie) 
2) místní sčítání dopravy provedené dne 25. 9. 2008 od 10 do 11 hod 
3) přepočet počtu průjezdů vozidel na noční dobu je proveden v programu Hluk+ 

V areálu společnosti SIAG CZ, s.r.o. jsou provozovány dva jeřáby a tři vysokozdvižné 
vozíky. Po zprovoznění nové výrobní haly budou provozovány dva jeřáby a pět 
vysokozdvižných vozíků.  

Obrázek č. 4: Nákladní vozidlo přepravující hotový tubus větrné elektrárny 
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B.III. Údaje o výstupech 
B.III.1. Ovzduší 

Rozptylová studie je samostatnou přílohou dokumentace (příloha č. 5). 

Etapa výstavby zám ěru 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby lze předpokládat, že množství emitovaných 
znečišťujících látek vyvolaná provozem mechanismů obslužné dopravy budou nízké. 
Proto nebyla etapa výstavby uvažována.  

Etapa provozu zám ěru 

Zdrojem emisí bude nanášení nátěrových hmot pomocí stříkacích pistolí umístěných 
v lakovacích kabinách a pomocí tlakové stříkací pistole v lakovně volného stříkání  
na kovový díl. Celá technologie bude odsávána přes sadu pevných filtrů do 
zařizování pro snižování emisí těkavých organických látek. Výrobce zařízení pro 
snižování emisí garantuje na výstupu z adsorpčních filtrů koncentraci TOC menší 
než 40 mg/m3 a na výstupu z katalytické oxidační jednotky koncentraci TOC menší 
než 25 mg/m3. 

Zdrojem emisí z posuzované technologie bude také tryskání kovových dílů pomocí 
ocelové drti v uzavřeném tryskacím stroji. Tryskací stroje budou centrálně odsávány 
přes filtr tuhých látek zpět do tryskacích kabin. Výrobce tryskacích strojů garantuje na 
výstupu koncentraci tuhých znečišťujících látek menší než 2 mg/m3. 

Dalšími zdroji emisí budou spalovací zdroje (teplovzdušné agregáty POWRMATIC, 
plynový kotel VAILLANT VU a hořáky sloužící k ohřevu sušícího vzduchu). Agregáty, 
kotel a hořáky budou vytápěny zemním plynem. Znečišťující látky vznikající 
spalováním zemního plynu jsou převážně NOx a CO.  

Zdrojem emisí bude také přeprava surovin a produktů realizována automobilovou 
dopravou. Zdrojem znečišťování ovzduší při provozu motorových vozidel je 
nedokonalé spalování paliva (motorové nafty). Sledovanými škodlivinami 
produkovanými spalovacími motory vozidel a mechanismů jsou oxidy dusíku, oxid 
uhelnatý, uhlovodíky a pevné částice. 

Znečišťující látky uvažované v rozptylové studii jsou benzen, PM10, oxidy dusíku, 
xylen a TOC. 

� Bodové zdroje 

Stávající stav 

Bodovými zdroji jsou výduchy od lakovací kabiny a od tryskačů. 

Nový záměr 

V nové výrobní hale budou umístěny dvě lakovací kabiny a lakovna volného stříkání. 
Lakovací kabiny a lakovna volného stříkání budou odsávány do zařizování pro 
snižování emisí těkavých organických látek. Bodovými zdroji budou výduchy 
z adsorpčních filtrů (Z11 – Z13) a výduch z katalytické oxidační jednotky (Z10). 
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Množství odsávaného vzduchu ze stříkacích kabin a z lakovny volného stříkání bude  
50 000 bude m3/h (pro jednotlivou kabinu a lakovnu volného stříkání), výrobce 
garantuje koncentraci TOC za adsorpčními filtry menší než 40 mg/m3. Množství 
odsávaného vzduchu z adsorpčních filtrů bude  3 500 m3/h, výrobce garantuje 
koncentraci TOC na výstupu z katalytické oxidační jednotky menší než 25 mg/m3. 
Hmotnostní tok byl vypočítán z odváděného množství vzduchu a z předpokládané 
maximální koncentrace TOC na výstupu do ovzduší. Předpokládaný provoz lakoven 
bude 2 600 h/rok. 

Znečišťující látky ze spalování zemního plynu v jednotlivých hořácích, které jsou 
umístěny na lakovacích kabinách a v lakovně volného stříkání, jsou odváděny přes 
zařízení pro snižování emisí těkavých organických látek do ovzduší (Z11 – Z13).  

Dalšími novými bodovými zdroji bude deset výduchů od teplovzdušných plynových 
agregátů POWRMATIC (Z14 – Z23) o výkonu jednoho agregátu 40 kW – celkový 
instalovaný výkon 400 kW. Hodinová spotřeba zemního plynu u jednoho agregátu 
bude 4,6 m3/h. Pro vytápění administrativní části nové haly bude nainstalován 
plynový kotel VAILLANT VU 466/3-5 (Z24) o výkonu 45 kW. Hodinová spotřeba 
zemního plynu u kotle bude 4,8 m3/h. 

Hmotnostní toky tuhých znečišťujících látek a NOx ze spalování zemního plynu byly 
vypočteny z množství paliva za hodinu a z hodnot emisních faktorů pro stanovení 
množství emisí výpočtem při spalovaní paliv, které jsou uvedeny v příloze  
č. 5 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb.. 

Zprovozněním nové výrobní haly bude ukončen provoz lakovny a tryskačů ve 
stávající hale. 

V následující tabulce jsou uvedeny emisní parametry bodových zdrojů, které byly 
použity pro výpočet rozptylové studie: 

Tabulka č. 6: Emisní parametry bodových zdrojů  

Zdroj M NOx  
[g/s] 

M PM10  
[g/s] 

MTOC  
[g/s] 

Mxylenu   
[g/s] 

VS  
[m 3/s] 

H  
[m] 

d  
[m] α Pd  

[h/den]  

Z1 - 0,00233 0,0342 0,0171 8,745 18,1 1,25 0,9 24 

Z2 - 0,00219 0,2417 0,1209 9,629 18,1 1,25 0,9 24 

Z3 - 0,00169 0,1761 0,0881 8,866 18,1 1,25 0,9 24 

Z4 - 0,00111 0,29611 0,1481 12,405 18,1 1,25 0,9 24 

Z5 - 0,00258 0,2036 0,1018 9,544 18,1 1,25 0,9 24 

Z6 - 0,04194 - - 3,33 15 0,8 0,78 24 

Z7 - 0,05139 - - 2,93 15 0,8 0,78 24 

Z8 - 0,08194 - - 3,77 15 0,8 0,78 24 

Z9 - 0,09861 - - 4,34 15 0,8 0,78 24 

Z10 - 0,04083 0,0243 0,0122 0,972 6 0,355 0,3 10 



Lakovna ve výrobních prostorech společnosti SIAG CZ, s.r.o. Chrudim 

EMPLA spol. s r.o.,  Hradec Králové - 60 - 

Zdroj M NOx  
[g/s] 

M PM10  
[g/s] 

MTOC  
[g/s] 

Mxylenu   
[g/s] 

VS  
[m 3/s] 

H  
[m] 

d  
[m] α Pd  

[h/den]  

Z11 0,01694 0,04083 0,5556 0,277 13,89 15,8 1,5 0,3 10 

Z12 0,01835 0,04083 0,5556 0,277 13,89 15,8 1,5 0,3 10 

Z13 0,01835 0,04083 0,5556 0,277 13,89 15,8 1,5 0,3 10 

Z14 – 
Z23 0,002044 2,56*10-5 - - 0,0135 14,5 0,08 0,3 16 

Z 24 0,00213 2,67*10-5 - - 0,0141 14,5 0,08 0,3 16 

Vysvětlivky: Mx ........…hmotnostní tok škodliviny x 
  VS   ..…….objem vzdušniny na výstupu z výduchu 
  H …..........výška koruny výduchu nad terénem 

d…………průměr výduchu 
  α ……..... .relativní roční využití maximálního výkonu 
  Pd …….....počet hodin za den, kdy je zdroj v činnosti 
  - ………..zdroj danou škodlivinu neemituje 

Předpokládané roční emise z technologických a spalovacích bodových zdrojů jsou 
uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka č. 7: Roční emise znečisťujících látek 

Znečišťující látka   

NOx [kg/rok] PM10 [kg/rok] TOC [kg/rok] Xylen [kg/rok]  

Stávající stav  - 7 064,43 27 510,78 13 760,2 

Předpokládaný stav  232,07 1 141,28 15 827,5 7 913,76 

Po přestěhování tryskání a lakovny do nové výrobní haly dojde k poklesu emisí 
znečišťujících látek vlivem zlepšení technologických postupů. Tryskání bude 
vybaveno odsáváním se záchytem tuhých znečišťujících látek. Maximální 
koncentrace tuhých znečišťujících látek garantovaná výrobcem za filtračním 
zařízením činí ≤ 2 mg/m³. Vyčištěná vzdušina bude vracena zpět do tryskacích kabin. 

Lakovací boxy budou vybaveny filtry pro záchyt tuhých znečišťujících látek (účinnost  
98 %) a zařízením pro snižování emisí těkavých organických látek (garantovaná 
koncentrace TOC za adsorpčními filtry je < 40 mg/m3 a za katalytickou oxidační 
jednotkou je < 25 mg/m3.  

Stejné zařízení je nainstalováno ve společnosti VÍTKOVICE HARD a.s. Jeseník, kde 
bylo provedené autorizované měření emisí (protokol o autorizovaném měření emisí 
je uveden v příloze č. 8 k Oznámení o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí). 
Garantované koncentrace výrobcem jsou na tomto zařízení plněny s dostatečnou 
rezervou. 



Lakovna ve výrobních prostorech společnosti SIAG CZ, s.r.o. Chrudim 

EMPLA spol. s r.o.,  Hradec Králové - 61 - 

Výpočet fugitivních emisí 

Lakovací kabiny budou uzavřené a bude odsáván celý prostor, fugitivní emise by 
neměly vznikat. U lakovny volného stříkání bude podlahové odsávání. Znečištěná 
vzdušnina bude odváděna do adsorpčních filtrů, výrobce uvádí účinnost 65 – 90 %. 
Pro výpočet fugitivních emisí byla vzata průměrná účinnost filtru 77 %.  

Výpočet fugitivních emisí z lakovny volného st říkání 

(1) za předpokladu odsátí 100 % těkavých organických látek 

Spotřeba TOC na lakovně volného stříkání: 21 798,61 kg/rok 

Odsávané množství:    50 000 m3/h 

Zachycené TOC na adsorpčním filtru: 16 784,93 kg/rok 

Emise TOC za adsorpčním filtrem:  5 013,68 kg/rok, tj. 38,57 mg/m3 

Fugitivní emise:    0 kg/rok 

(2) Výpočet z emisního limitu fugitivních emisí 

Za předpokladu, že množství fugitivních emisí bude 20 % a odsávané množství 
těkavých látek bude 80 %, byly vyčísleny předpokládané hodnoty emisí: 

Spotřeba TOC na lakovně volného stříkání: 21 798,61 kg/rok 

Odsávané množství:    50 000 m3/h 

Zachycené TOC na adsorpčním filtru: 13 427,94 kg/rok 

Emise TOC za adsorpčním filtrem:  4 010,95 kg/rok, tj. 30,85 mg/m3 

Fugitivní emise:    4 359,72 kg/rok 

Výrobce garantuje koncentraci za adsorpčním filtrem 40 mg/m3. 

Kumulace se spole čností TRANZA Strojírny a.s. 

Ve společnosti TRANZA Strojírny a.s. jsou provozovány tyto zdroje znečišťování 
ovzduší: tryskání (Z25 – Z26) a lakovny (Z27- Z38). Údaje o zdrojích znečišťování 
ovzduší a emisích byly získány ze souhrnné provozní evidence za rok 2008. 
V souhrnné provozní evidenci jsou uvedeny emise VOC. Pro účely výpočtu 
rozptylové studie byly tyto emise uvažovány jako TOC, protože není znám přepočet 
VOC na TOC. Ve společnosti TRANZA Strojírny a.s. používají přípravky s obsahem 
xylenu a protože nebylo možné zjistit kolik xylenu se uvolní, bylo pro účely rozptylové 
studie uvažováno, že veškeré emise VOC vzaty jako emise xylenu. 

Tabulka č. 8: Emisní parametry bodových zdrojů – TRANZA a.s. 

Zdroj M PM10  
[g/s] 

MTOC  
[g/s] 

Mxylenu   
[g/s] 

VS  
[m 3/s] 

H  
[m] 

d  
[m] α Pd  

[h/den] 

Z25 0,00905 - - 2,342 6 0,8 0,1 2 

Z26 0,0000842 - - 1,873 8 0,8 0,38 12 
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Zdroj M PM10  
[g/s] 

MTOC  
[g/s] 

Mxylenu   
[g/s] 

VS  
[m 3/s] 

H  
[m] 

d  
[m] α Pd  

[h/den] 

Z27 0,0076 0,16 0,16 6,699 18,5 0,8 0,29 10 

Z28 0,0042 0,1222 0,1222 5,975 18,5 0,8 0,29 10 

Z29 0,0042 0,1556 0,1556 3,822 18,5 0,8 0,29 10 

Z30 0,0044 0,1889 0,1889 5,975 18,5 0,8 0,29 10 

Z31 0,0014 0,04618 0,04618 0,935 18,5 1,13 0,29 10 

Z32 0,0014 0,04618 0,04618 0,935 18,5 1,13 0,29 10 

Z33 0,0014 0,04618 0,04618 0,935 18,5 1,13 0,29 10 

Z34 0,0014 0,04618 0,04618 0,935 18,5 1,13 0,29 10 

Z35 0,0014 0,04618 0,04618 0,935 18,5 1,13 0,29 10 

Z36 0,0014 0,04618 0,04618 0,935 18,5 1,13 0,29 10 

Z37 0,0014 0,04618 0,04618 0,935 18,5 1,13 0,29 10 

Z38 0,0014 0,04618 0,04618 0,935 18,5 1,13 0,29 10 

� Plošné zdroje 

Stávající stav 

Jako plošný zdroj emisí byly v rozptylové studii uvažovány emise z dopravy 
nákladního vozidla, vysokozdvižných vozíků a nakladače na manipulační ploše 
u stávající výrobní haly v areálu společnosti SIAG CZ, s.r.o. Chrudim. Parkoviště 
osobních vozidel bylo zahrnuto do liniového zdroje. Jako plošný zdroj emisí byly 
uvažované emise z vytápění stávající haly plynovými topidly. Plošným zdrojem emisí 
budou fugitivní emise ze stávající lakovny, tj. 14,035 t/rok. Po přestěhování lakovny 
budou dle investora veškeré znečišťující látky odváděny do zařízení pro snižování 
emisí těkavých organických látek. Z tohoto důvodu nebyly fugitivní emise pro 
předpokládaný stav uvažovány. 

Předpokládaný stav 

Jako plošný zdroj emisí byly v rozptylové studii uvažovány emise z dopravy 
nákladního vozidla, vysokozdvižných vozíků a nakladače na manipulační ploše u 
stávající výrobní haly a na manipulační  ploše u nové výrobní haly v areálu 
společnosti SIAG CZ, s.r.o. Chrudim. Parkoviště osobních vozidel byli zahrnuty do 
liniového zdroje. Jako plošný zdroj emisí byly uvažované emise z vytápění stávající 
haly plynovými topidly. Plošným zdrojem emisí budou i tryskací kabiny v nové 
výrobní hale. 

Emisní faktory nákladních automobilů byly spočítány pomocí výpočetního programu 
MEFA-06, který je pro tyto účely určen. Tento program umožňuje výpočet emisních 
faktorů v závislosti na typu vozidla, rychlosti jízdy, sklonu vozovky a výpočtovém 
roce. Výpočet byl proveden pro rok 2009 a 2010, rychlost jízdy 10 km/h a emisní 
úroveň Euro 3. Emisní faktory jsou uvedeny v tabulce č. 2 a č. 3. 
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Pro vytápění stávající haly je používáno 16 ks plynových topidel SPACE RAY RSTP 
18 o výkonu 49 kW (celkový instalovaný výkon 784 kW) – hodinová spotřeba 
zemního plynu jednoho topidla je 5,6 m3/h.  

U stávající haly bude především pohyb nákladního vozidla, pohyb vysokozdvižných 
vozidel a pohyb nakladače. Dle zadavatele se jedná o 6 pohybů nákladního vozidla 
za den, o pohyb 2 jeřábů za den a pohyb 3 vysokozdvižných vozíků za den. Po 
zprovoznění haly se bude jednat o 6 pohybů nákladního vozidla za den, o pohyb 1 
jeřábu za den a pohyb 3 vysokozdvižných vozíků za den. 

U nové haly bude především pohyb nákladního vozidla, pohyb vysokozdvižných 
vozíků a pohyb nakladače. Dle zadavatele se bude jednat o 6 pohybů nákladního 
vozidla za den, o pohyb 2 jeřábu za den a pohyb 2 vysokozdvižných vozíků za den.  

V areálu společnosti SIAG CZ, s.r.o. jsou provozovány dva jeřáby a tři vysokozdvižné 
vozíky. Po zprovoznění nové výrobní haly budou provozovány dva jeřáby a pět 
vysokozdvižných vozíků.  

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty hmotnostních toků na plošných zdrojích 
během provozu záměru.  

Tabulka č. 9: Emisní hodnoty plošných zdrojů 

Hmotnostní tok [g/s] 
Plošný zdroj  Škodlivina 

Stávající stav Předpokládaný 
stav 

NOx 0,01486 0,01486 Vytápění 
stávající haly 16 ks topidel 

PM10 1,548*10-4 1,548*10-4 

Benzen 5,045*10-3 8,32*10-4 

NOx 0,4195 0,249 
Manipula ční  

plocha u 
stávající haly 

Nákladní 
vozidlo + 

vysokozdvižný 
vozíky  

+ nakladač PM10 0,00979 1,77*10-3 

TOC 0,4855 - Stávající 
lakovna  Fugitivní emise 

Xylen 0,05663 - 

Benzen - 2,72*10-3 

NOx - 0,2259 
Manipula ční 

plocha u nové 
haly 

Nákladní 
vozidlo + 

vysokozdvižný 
vozíky  

+ nakladač PM10 - 5,92*10-3 

Tryskání v nové 
hale 

2 tryskací 
kabiny PM10 - 0,049 

� Liniové zdroje 

Hlavním liniovým zdrojem znečištění je a bude doprava po příjezdové komunikaci 
k areálu a po komunikacích v areálu, ve kterém sídlí společnost SIAG a.s..  
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Intenzita vozidel přijíždějících do areálu a odjíždějících z areálu se zprovozněním 
areálu oproti stávajícího stavu nezmění. Celkem do areálu přijíždí 4 nákladní 
vozidla/den a 30 osobních vozidel/den. Uvnitř areálu se pohybuje jedno nákladní 
vozidlo, které slouží pouze pro převážení materiálu ve společnosti. Rozptylová studie 
byla uvažována pro 8 průjezdů nákladních vozidel/den a 60 průjezdů osobních 
vozidel/den. Pro stávající stav byly komunikace rozděleny do čtyř úseků, pro 
předpokládaný stav byly komunikace rozděleny do 9 úseků. Rozdělení komunikací 
do jednotlivých úseků jsou uvedeny na následujícím obrázku. Znázornění liniových 
zdrojů v rozptylové studii (příloha dokumentace č. 5) a na následujícím obrázku. 

Obrázek 5: Znázornění liniových zdrojů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Množství benzenu, NOx a PM10 uvedené v následujících tabulkách bylo vypočteno 
z tabelovaných emisních faktorů (uvedených v rozptylové studii, v tabulce  
č. 2 a 3 příloze dokumentace č. 5). 

Tabulka č. 10: Emise z navazující automobilové dopravy – stávající stav 
Hmotnostní tok [g/m/s]  

Zdroj emisí  

Počet 
průjezdů 
vozidel 
[OV/h] 

Počet 
průjezdů 
vozidel 
[NV/h]  

Benzen NOx PM10 

Úsek 1  
(50 km/h) 1,6*10-8 1,41*10-6 1,25*10-7 

Úsek 1  
(20 km/h) 

9 2 
2,7*10-8 2,296*10-6 2,44*10-7 

Úsek 2  0 6 5,5*10-8 5,58*10-6 7,31*10-7 
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Hmotnostní tok [g/m/s]  

Zdroj emisí  

Počet 
průjezdů 
vozidel 
[OV/h] 

Počet 
průjezdů 
vozidel 
[NV/h]  

Benzen NOx PM10 

(20 km/h) 
Úsek 3  

(50 km/h) 7*10-9 3,82*10-7 1*10-9 

Úsek 3  
(20 km/h) 

9 - 
8*10-9 4,35*10-7 1*10-9 

Úsek 4  
(20 km/h) 9 - 8*10-9 4,35*10-7 1*10-9 

- v daném úseku se nákladní vozidla nepohybují 

Tabulka č. 11: Emise z navazující automobilové dopravy – budoucí stav 
Hmotnostní tok [g/m/s]  

Zdroj emisí  

Počet 
průjezdů 
vozidel 
[OV/h] 

Počet 
průjezdů 
vozidel 
[NV/h]  

Benzen NOx PM10 

Úsek 1  
(50 km/h) 1,6*10-8 1,42*10-6 1,24*10-7 

Úsek 1  
(20 km/h) 

9 2 
2,7*10-8 2,31*10-6 2,44*10-7 

Úsek 2  
(20 km/h) - 7 7,3*10-8 7,42*10-6 9,73*10-7 

Úsek 3  
(50 km/h) 4,5*10-8 4,48*10-6 4,96*10-7 

Úsek 3  
(20 km/h) 

9 8 
8,2*10-8 7,88*10-6 9,75*10-7 

Úsek 4  
(20 km/h) 5 - 4*10-9 2,5*10-7 6,94*10-10 

Úsek 5 
(20 km/h) 5 8 7,8*10-8 7,68*10-6 9,74*10-7 

Úsek 6 
(20 km/h) 5 7 6,9*10-8 6,75*10-6 8,52*10-7 

Úsek 7 
(20 km/h) 5 - 7*10-9 2,92*10-7 8,33*10-10 

Úsek 8 
(20 km/h) - 7 6,4*10-8 6,496*10-6 8,52*10-7 

Úsek 9 
(20 km/h) - 4 9*10-9 9,28*10-7 1,21*10-7 

- v daném úseku se nákladní vozidla nepohybují 

Návrh zařazení zdrojů 

Aplikace nát ěrových hmot 

Podle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění a vyhlášky MŽP č. 355/2002 Sb., 
v platném znění se předpokládá, že se jedná o lakování s celkovou roční 
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projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun je velký zdroj 
znečišťování ovzduší. 

Tabulka č. 12: Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity  

činnost 

prahová 
spot řeba 

rozpoušt ědla 
[t/rok] 

limitní 
měrná 

výrobní 
emise 
TOCA)  
[g/m 2] 

emisní 
limit 

TOCB) 
[mg/m 3] 

emisní 
limit 

fugitivních 
emisí C)  

[%] 

emisní 
limit 
TZLD) 

[mg/m 3] 

zvláštní 
ustanovení  

nanášení 
nátěrových 

hmot  
> 5 60 50 20 3 poznámky  

1, 2, 3 

Poznámka: 
A. Měrná výrobní emise těkavých organických sloučenin vypočtená jako podíl množství 

celkového organického uhlíku a velikosti plochy opatřené nátěrem. 
B. Hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík 

ve vlhkém odpadním plynu při normálních stavových podmínkách. 
C. Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpouštědel. 
D. Hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek ve vlhkém odpadním plynu vyjádřená pro 

normální stavové podmínky. 
1. Nelze-li dosáhnout stanovené měrné výrobní emise TOC nebo pokud technicky nelze stanovit 

velikost upravovaného povrchu, nesmí být překročen emisní limit TOC 50 mg/m3 ve 
společných výduších pro odpadní plyn z jednotlivých prostorů – nanášení, vytěkání, sušení, 
vypalování. 

2. Pro nanášení nátěrových hmot na textil při využití zařízení pro regeneraci organických 
rozpouštědel platí pro společně uvažovaný proces nanášení a sušení emisní limit TOC 
150 mg/m3. 

3. Jsou-li v nátěrovém systému aplikovány nátěrové hmoty s nízkým obsahem organických 
rozpouštědel, například menším než 10 %, a nejsou-li plněny emisní limity TOC, může krajský 
úřad podle § 17 odst. 2 písm. f) zákona na základě odborného posudku změnit hodnotu 
emisního limitu. 

Tryskání 

Podle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 615/2006 Sb. 
se předpokládá, že se jedná o povrchovou úpravu kovů. 

Platí pro pokovování i nekovových předmětů, ale nevztahuje se na nanášení 
nátěrových hmot. Platí pro procesy moření, galvanické pokovování, fosfatizace 
a leštění s použitím elektrolytických nebo chemických postupů a dále smaltování, 
tryskání a související operace. 

Kategorie: velký zdroj – je-li obsah lázní (vyjma oplachu) větší než 30 m3 včetně, 
       střední zdroj - je-li obsah lázní (vyjma oplachu) do 30 m3 včetně 
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Tabulka č. 13: Emisní limity 

Emisní limit  [mg/m 3] 

TZL NO2 
Vztažné podmínky 

1001)  
502) 1 5003) B4)  

C4) 

Odkazy: 
1) Platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné 

rozhodnutí před 14. srpnem 2002, 
2) platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné 

rozhodnutí po 14. srpnem 2002, 
3) platí pro použití kyseliny dusičné při kontinuálně pracujícím zařízení, 
4) vztažné podmínky B platí pro velké zdroje, vztažné podmínky C platí pro střední zdroje. 

Spalovací zdroje 

Dle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 146/2007 Sb. se 
bude pravděpodobně jednat o spalovací zařízení spalující plynná paliva. 

Vytápění výrobní haly – 10 teplovzdušných plynových agregátů POWRMATIC, každý  
o výkonu 40 kW, celkový instalovaný výkon bude 400 kW – střední zdroj 
znečišťování ovzduší. 

Vytápění administrativní budovy – teplovodní kondenzační plynový kotel VAILLANT 
VU 466/3-5 o tepelném výkonu 45 kW v provedení turbo – malý zdroj znečišťování 
ovzduší. 

Tabulka č. 7: Emisní limity pro spalovací zařízení při referenčním obsahu kyslíku 
3 % 

Emisní limity podle jmenovitého tepelného výkonu sp alovacího zdroje 
vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn [mg/m 3] 

0,2 – 1 MW > 1 – 5 MW 
Druh paliva  
a topeništ ě 

SO2 NOx TZL CO SO2 NOx TZL CO 

Plynné 
palivo 

obecn ě 
35 200 - 100 35 200 - 100 

B.III.2. Odpadní vody 

Etapa výstavby zám ěru 

Během výstavby výrobní haly vznikly splaškové odpadní vody. Pracovníci stavebních 
firem využívali instalována chemická WC přímo v místě stavby nebo také stávající 
sociální zázemí společnosti (ze kterého jsou splaškové vody svedeny do městské 
kanalizace). 
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Během instalace lakovny a zařízení na likvidaci emisí nedojde k výrazné spotřebě 
vody, tedy ani ke vzniku splaškových vod. 

Etapa provozu zám ěru 

Splaškové odpadní vody 

Ve výrobní hale SIAG CZ budou vznikat pouze splaškové odpadní vody. Vzhledem 
k charakteru záměru nebude docházet k produkci technologických odpadních vod.  

Splaškové vody ze sociálních zařízení budou napojeny přímo do kanalizační 
přípojky, která bude svedena do ČOV.  

Z hlediska látkového zatížení odpadních vod musí být splněny limity dané 
kanalizačním řadem. Nakládání s odpadními vodami musí být v souladu se smlouvou 
o odvádění odpadních vod, uzavřenou s provozovatelem veřejné kanalizace a ČOV.  

Pro výpočet množství splašků byla spotřeba upravena podle reálných spotřeb 
v tomto typu zařízení a dle zkušenosti zpracovatele. Lze předpokládat, že produkce 
splaškových odpadních vod bude korespondovat s množstvím spotřebované pitné 
vody (viz. bilance – kapitola č. B. II. 2. Odběr a spotřeba vody).  

Hydrotechnické výpočty: 

Počet osob     l.os/den   průtok 
45      100    4 500 l.d-1 
Qd      =    4,5 m3.den-1 
      =    0,10 l.s-1 
Qmax      =    0,52 l.s-1 
Qh      =    1,88 m3hod-1 
přepočet     =    30 EO 
Qměsíc     =    135 m3 
Qrok      =    1 643 m3 

Znečištění odpadních vod: 

V ukazateli BSK5 
na 1EO = 60 g.den-1 
Produkce znečištění celkem = 1 800 g.den-1 
Roční bilance = 0,7 t.rok-1 
V ukazateli NL 
na 1 EO = 55 g.den-1 
Produkce znečištění celkem = 1 650 g.den-1 
Roční bilance = 0,6 t.rok-1 
V ukazateli CHSK 
na 1 EO = 120 g.den-1 
Produkce znečištění celkem = 3 600 g.den-1 
Roční bilance = 1,3 t.rok-1 

Dešťová voda 

Pro odkanalizování haly jsou navrženy dvě hlavní větve kanalizace a to stoka A 
a stoka B. 



Lakovna ve výrobních prostorech společnosti SIAG CZ, s.r.o. Chrudim 

EMPLA spol. s r.o.,  Hradec Králové - 69 - 

Stoka A 

Tato stoka odvádí dešťové vody z levé části navržené haly. Je navržena v dimenzích 
DN 250, 200 a 150 mm. Na trase jsou umístěny tři revizní šachty. 

Stoka B 

Tato stoka odvádí dešťové vody z pravé části navržené haly. Je navržena 
v dimenzích DN 250, 200 a 150 mm. Na trase je umístěno pět revizních šachet. 

Tabulka č. 15: Výpočet množství srážkových vod pro výrobní halu a komunikace: 

Bilance 
srážkových vod 

plocha koeficient průtok 

Střecha 5 009 m2 0,9 64 l.s-1 
Komunikace 4 850 m2 0,8 55 l.s-1 
Celkem 9 859 m2  120 l.s-1 
Návrhová srážka 
15 min, n=1 

9 859 m2  143 l.s-1.ha-1 

Objem 15 min. 
srážky 

  108 m3 

Roční bilance 
srážkových vod 

plocha  koeficient  průtok  

Roční srážkový 
úhrn 

  820 mm 

Střecha 5 009 m2 0,9 3 697 m3 
Komunikace 4 850 m2 0,8 3 182 m3 
Celkem  9 859 m2  6 878 m3  

Zpevněná plocha s vápenco-cementovou stabilizací s ochrannou vrstvou z štěrkodrti 
má celkovou plochu 19 360 m2 a vjezd krytý živicí má plochu 422 m2. 

Návrhový déšť je stanoven pro zájmové území dle ČSN 756101. Pro výpočet odtoku 
je stanoven náhradní návrhový 15´ déšť o periodicitě n = 0,5 a intezitě 177 l/s.ha dle 
podkladů stanice ČHMÚ v Seči. Odtokový součinitel je stanoven dle ČSN 756101. 

Tabulka č. 16: Výpočet množství srážkových vod pro skladovací plochu 

Povodí Plocha (m 2) Odtokový 
součinitel 

Odtok (l/s) Objem odtoku 
(m3) 

zpevněná 
plocha 

19360,0 0,30 102,80 92,52 

vjezd 422,0 0,70 5,23 4,71 
Celkem 19782,0  108,03 97,23 

Celkový návrhový odtok dosažený ze součtové plochy dosahuje cca 108,03 l/s při 
celkovém objemu 97,23 m3. 
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Průměrný roční odtok z navrhované plochy stanovený z průměrné roční srážky 
740 mm/m2 (profil Chrudimka, Slatiňany – vodočet), tj. průměrný roční objem deště 
14 638 m3 (0,46 l/s) při řešené ploše 1,9782 ha. 

Zasakovací příkop musí mít objem odpovídající dvojnásobku navrhovaného deště, tj. 
cca 200 m3. 

Srážkové vody z manipulační plochy budou svedeny do přilehlé zeleně na okrajích 
zpevněných ploch. Živičné vozovky a parkoviště ze zámkové dlažby budou 
odvodněny do uličních vpustní napojených přípojkou DN 150 z PVC na dešťovou 
kanalizaci budovanou v rámci areálu. 

B.III.3. Odpady 

Během etapy výstavby  vznikalo minimální množství odpadů. Celá konstrukce je 
realizovaná jako montovaná stavba.  

Pouze po dobu výstavby vznikali odpady typické pro stavební činnosti tohoto druhu 
a rozsahu (zemní a stavební práce, montážní práce, vybavování stavby, úklidové 
práce, apod.). Byly produkovány odpady charakteru nevyužitých částí konstrukčních 
prvků (např. neupotřebené těsnící fólie, zbytky potrubí, kabelů, nevyužité části 
kovových konstrukcí /železo a ocel, směsné kovy/ aj.), odpady ze stavebních prací 
(katalogové číslo 17) a k nim se pojící jednotlivé druhy odpadních obalů (papírové 
a lepenkové obaly, plastové a kovové obaly od stavebních a montážních hmot 
(katalogové číslo 15), úlomky cihel, betonu,...).  

Během realizace lakovny a zařízení na likvidaci emisí bude vznikat minimální 
množství odpadů obdobného charakteru jako při výstavbě výrobní haly. 

Během provozu  záměru budou vznikat odpady charakteristické pro provoz 
technologie lakovny, z procesu tryskání a z údržby instalovaných zařízení (viz 
tabulka pod textem). Dále budou vznikat odpady typu absorpční činidla, filtrační 
materiály a čisticí tkaniny znečištěné nebezpečnými látkami. Lze předpokládat vznik 
odpadních obalových materiálů – plastové obaly, papír a lepenka, odpadní plastová 
fólie, případně kovové vázací pásky apod.  

Dále mohou v relativně malém množství vznikat odpady pocházející z úklidu, 
užívání, údržby a oprav zařízení v prostorách areálu (např. zbytky nátěrových hmot, 
odpadní oleje, akumulátory, baterie, zářivky, vzduchotechniky apod.). Opravy 
strojního zařízení budou zajišťovány odborným servisem na základě smluvních 
vztahů včetně zajištění nakládání s odpady vzniklými v rámci provedené servisní 
činnosti. 

V malém množství budou vznikat i odpady ze sociálního zázemí (komunální odpad) 
včetně vytříděných složek. 

Odpady vznikající během provozu záměru budou odděleně shromažďovány ve 
vhodných shromažďovacích prostředcích (nádobách, kontejnerech) a po jejich 
naplnění budou tyto odpady předávány oprávněným osobám. Případně vznikající 
nebezpečné odpady budou tříděny dle jednotlivých druhů, shromažďovány odděleně 
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ve speciálních uzavřených nepropustných nádobách určených k tomuto účelu 
a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s nebezpečnými 
odpady nebo k úniku škodlivin z těchto odpadů do okolního prostředí.  

Shromažďovací nádoby budou označeny v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. (V případě 
shromažďovacích nádob s nebezpečnými odpady musí být tyto nádoby opatřeny 
katalogovým číslem, názvem druhu odpadu, výstražnými symboly nebezpečnosti a 
jménem osoby zodpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku. V 
blízkosti shromažďovacího místa či prostředku nebezpečných odpadů nebo na nich 
musí být umístěn identifikační list nebezpečného odpadu.) 

Bude vedena průběžná evidence o odpadech a plněny další povinnosti vyplývající ze 
zákona o odpadech a prováděcích předpisů. Je třeba dbát na předcházení vzniku 
odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Jednotlivé druhy odpadů 
musí být předávány pouze osobám oprávněným k nakládání s těmito druhy odpadů.  

S upotřebenými zářivkami, pneumatikami, oleji a akumulátory bude snahou nakládat 
v režimu zpětného odběru použitých výrobků (dle ustanovení §38 zákona 
č.185/2001 Sb.). 

Pro nakládání s nebezpečnými odpady si vyžádá provozovatel tj. SIAG CZ spol. 
s r.o. souhlas, který uděluje obecní úřad obce s rozšířenou působností – městský 
úřad Chrudim (do 100 t/rok nebezpečného odpadu), popřípadě Krajský úřad (nad 
100 t/rok nebezpečného odpadu), 

V prováděcích projektech budou uvedeny jednotlivé druhy odpadů vznikající během 
provozu záměru, jejich předpokládané množství a způsob shromažďování, třídění, 
odstranění či využití.  

V následující tabulce jsou zaznamenány odpady pravděpodobně vznikající z provozu 
nové výrobní haly. 

Tabulka č. 17: Přehled druhů odpadů pravděpodobně vznikajících v průběhu 
provozu, včetně jejich kategorizace dle katalogu odpadů  

Kód Kategorie 
odpadu 

Název druhu odpadu Vznik odpadu 

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

odpady z provozu 
technologie 

08 01 12 O 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené 
08 01 11 

odpady z provozu 
technologie 

08 01 13 N 
Kaly z barev nebo z laků obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

odpady z provozu 
technologie 

08 01 17 N Odpady z odstraňování barev nebo laků  odpady z provozu 
technologie 

08 04 09 N Odpadní lepidla a těsnicí materiály 
obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 

odpad z údržby 
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Kód Kategorie 
odpadu 

Název druhu odpadu Vznik odpadu 

nebezpečné látky 

12 01 12 N Upotřebené vosky a tuky odpady z provozu 
technologie 

12 01 13 O Odpady ze svařování odpady z provozu 
technologie 

12 01 16 N Odpadní materiál z otryskávání obsahující NL odpady z provozu 
technologie 

12 01 17 O Odpadní materiál z otryskání neuvedených 
pod číslem 12 01 16 

odpady z provozu 
technologie 

12 01 21 O Upotřebené brusné nástroje a brusné 
materiály neuvedené pod číslem 12 01 20 

odpady z provozu 
technologie 

13 01 10 N Nechlorované hydraulické minerální oleje 
údržba 

vysokozdvižných 
vozíků 

13 02 05 N Nechlorované minerální motorové, 
převodové a mazací oleje 

údržba 
vysokozdvižných 

vozíků 

13 05 03 N Kaly z lapáků nečistot odpady z provozu 
technologie 

14 06 03 N Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel odpady z provozu 
technologie 

15 01 01 O/N Papírové a lepenkové obaly odpady z provozu 
technologie 

15 01 02 O/N Plastové obaly odpady z provozu 
technologie 

15 01 04 O/N Kovové obaly odpady z provozu 
technologie 

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

odpady z provozu 
technologie 

15 01 11 N Kovové obaly obsahující neb.výpl. hmotu  odpady z provozu 
technologie 

15 02 02 N 

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

odpady z provozu  
a údržby 

technologie 

15 01 06 O/N Směsné obaly odpady z provozu 
technologie 

16 01 18 O Neželezné kovy odpady z provozu  
a údržby 

16 06 01 N Olověné akumulátory údržba zařízení 

16 06 04 O Alkalické baterie (kromě baterií uvedených 
pod číslem 16 06 03) odpad z údržby 
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Kód Kategorie 
odpadu 

Název druhu odpadu Vznik odpadu 

17 02 03 O Plasty odpad plastů 

17 04 05 O Železo a ocel údržba zařízení 

19 09 04 O/N Upotřebené aktivní uhlí  odpady z provozu 
technologie  

20 01 01 O/N Papír a lepenka oddělený sběr 

20 01 02 O Sklo oddělený sběr 

20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť údržba objektů 

20 01 35 N Vyřazené elektrické a elektronické zařízení 
neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 

odpad z celého 
areálu 

20 01 39 O Plasty oddělený sběr 

20 03 01 O Směsný komunální odpad odpad z celého 
areálu 

Poznámka k tabulce 
N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 

Ukončení provozu  záměru není plánováno. Pokud by v budoucnu došlo k ukončení 
provozu, bude se jednat o běžný stavební odpad a zbytky konstrukčních materiálů. 
Odstranění objektů, budov a zpevněných ploch musí být realizováno dle požadavků 
platných legislativních předpisů.  

B.III.4. Ostatní  
Hluk  

Na posuzovaném záměru lze vyspecifikovat tyto zdroje hluku: 

� stacionární zdroje hluku – výrobní technologie související s lakováním 
a tryskáním, VZT, doprava v areálu záměru – auta a železniční vlečka 

� dopravní hluk vyvolaný vozidly zajišťujícími dopravní obslužnost záměru – 
pohybující se po veřejných komunikacích 

Tabulka č.18: Stacionární zdroje hluku umístěné na záměru 

Obsah vyza řující plochy 

dílčí části S i   [ m
2 ] Umíst ění 

R1 R2 R3 R4 R5 

celková  

S [ m
2 ] 

R´W  

[ dB ] 

L1 

[ dB ] 

L2 

[ dB ] 

Výrobní hala I.  

strop - 2472 216 - - 2 688 28,5 52,4 

severní stěna 1458 - 64 30 5 1 557 26,6 55,2 

západní stěna 434 - 33 - 43 510 26,5 55,2 

jižní stěna 708 - 42 - - 750 26,5 

80,0 

55,2 
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Obsah vyza řující plochy 

dílčí části S i   [ m
2 ] Umíst ění 

R1 R2 R3 R4 R5 

celková  

S [ m
2 ] 

R´W  

[ dB ] 

L1 

[ dB ] 

L2 

[ dB ] 

východní stěna 279 - - - 42 321 27,1 54,9 

Výrobní hala II. 

strop - 802 - - - 802 30,0 52,0 

západní stěna 182 - - - 26 208 27,1 54,9 

jižní stěna 372 - 56 30 - 458 25,8 

80,0 

55,7 

východní stěna 131 - - - - 131 27,0  55,0 

Výrobní hala III. - tryskací kabiny 

strop - 552 - - - 552 30,0 52,0 

severní stěna - 323 - - - 323 30,0 52,0 

jižní stěna - 323 - - - 323 30,0 52,0 

východní stěna - 126 - - - 126 30,0 

100,0 

52,0 

Výrobní hala III. – technologie 

strop - 276 - - - 276 30,0 52,0 

východní stěna - 54 - - 9 63 29,7 
85,0 

52,2 

R1 - Kingspan TF 1000 tl. 80 mm  R´1W = 27 dB 
R2 - „C“ kazety 1), trapézový plech plus skládaná skladba 2) R´2W = 30 dB 
R3 - komůrkový polykarbonátový světlík a prosvětlovací pruhy R´3W = 22 dB 
R4 - plastová okna 3) R´4W = 24 dB 
R5 - vrata 4) R´5W = 28 dB 

V následující tabulce jsou uvedeny stacionární zdroje hluku zadané do modelového 
výpočtu (včetně pohybu vozidel v areálu firmy). 

Tabulka č. 19: Stacionární zdroje hluku zadané do modelového výpočtu 

Zdroj hluku Umíst ění Počet v  
[ m ] 

LWA  

[ dB ] 
t1 

[ min]  
L´WA 

[ dB ] 

P 1, 70 
autojeřáb Liebherr 
90 t 2 3,0 107,0 1) 120 101,0 3) 

P2, 71 VZV 

venkovní 
plocha 

2 1,0 102 120 96,0 3) 

P3-69 zdroje uvnitř haly 
obvodový 
plášť haly 

66 viz předchozí tabulka 

P72-74 vyústky VZT 4) venkovní 
plocha 

3 19,6 95 480 95 

P75 ventilátor VZT venkovní 
plocha 5) 

1 5 105 480 105 

P76-77 vyústky VZT 
venkovní 

plocha 5), 6) 
2 11 70 480 70 

Obslužná doprava v areálu záměru  

parkoviště - úseky komunikace 
2) U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 P 

počet pohybů za 16 
hod v denní době OV 0 13 0 26 0 0 0 0 13 
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Zdroj hluku Umíst ění Počet v  
[ m ] 

LWA  

[ dB ] 
t1 

[ min]  
L´WA 

[ dB ] 

NV 4 0 2 2 2 2 2 2 0 

1) přípustná hodnota emisí hluku pro pojízdné jeřáby stanovená na základě nařízení vlády 
č. 198/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku 

2) viz obr. č. 2 (hluková studie – příloha dokumentace č. 6) 
3) akustický výkon přepočtený na 2 hodiny provozu za 8 hodinovou směnu 
4) za adsorpčními filtry 
5) součást katalitické oxidační jednotky, umístěný nad ní 
6) sací a výstupní vyústky VZT katalitické oxidační jednotky (odebírá vzdušinu z adsorpčních filtrů) 
 
LWA  - hladina akustického výkonu A  
L´WA  - LWA přepočtena na 8 nejhlučnějších po sobě jdoucích  
v - výška nad terénem 
t1 - doba provozu zdroje hluku v průběhu 8 po sobě jdoucích nejhlučnějších hodin v denní 

době 
OV - osobní vozidla a dodávky (do 3,5 t) 
NV - nákladní vozidla a dodávky (nad 3,5t) 

Vibrace  

Hlavními faktory, které určují intenzitu vibrací, je intenzita dopravy na příjezdových 
komunikacích a v areálu záměru a stav geologického podloží. Vzhledem ke 
vzdálenosti nejbližších obytných objektů od místa záměru se přenos vibrací 
z provozu záměru do těchto objektů nepředpokládá. 

Při jízdě nákladních aut (popř. mechanismů) po komunikaci vznikají tzv. dopravní 
otřesy. Jejich velikost je dána typem vozidla (mechanismu), úrovní jeho technického 
provedení a technického stavu, zrychlením i kvalitou povrchu vozovky.  

Tyto otřesy se šíří v podloží, obvykle se však projevují pouze několika metrů od 
liniového zdroje. Vzhledem k očekávanému přírůstku ke stávající intenzitě dopravy 
se nepředpokládá, že by otřesy vyvolané průjezdem obslužné dopravy záměru byly 
příčinou statických poruch staveb situovaných v blízkosti využívané příjezdové 
komunikace. 

Záření radioaktivní, elektromagnetické  
Posuzovaný záměr není zdrojem radioaktivního, elektromagnetického a jiného 
záření. 

B.III.5. Dopl ňující údaje 
Terénní úpravy, zásahy do krajiny  

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu využívání stavby, nepředpokládají se zásahy 
do terénu ani do krajiny. Na dotčené ploše dojde pouze k ozelenění. 



Lakovna ve výrobních prostorech společnosti SIAG CZ, s.r.o. Chrudim 

EMPLA spol. s r.o.,  Hradec Králové - 76 - 

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
C.I. Výčet nejzávažn ějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 
C.I.1. Územní systém ekologické stability, VKP, ZCH Ú, 
NATURA 2000, CHOPAV 
Územní systém ekologické stability  

Nejbližšími prvky ÚSES je interakční prvek s pořadovým číslem 12, který je částečně 
funkční a částečně navržený. Je situován západně od řešeného záměru. Délka 
tohoto IP je 1 350 m, jedná se o stromořadí podél silnice Třibřichy – Chrudim a část 
oplocení areálu Transporty bez zeleně, stromořadí podél plotu školek a sad ořešáků 
a jabloní. V návrhu je doplnění zeleně podél plotu Transporty. 

Severně od výrobní haly se nachází funkční IP s pořadovým číslem 11 o délce 
1 200 m. Je charakterizováno jako jednostranné stromořadí jabloní při silnici 
rovnoběžně s tratí na Chrudim od navrženého BK 15. 

Severozápadně od lokality se nachází navržený lokální biokoridor s pořadovým 
číslem 15, který pokračuje jako částečně funkční a částečně navržený lokální 
biokoridor 17 „Pod vinicí Chrudim - Dřenice“. Mezi těmito dvěma biokoridory je 
navrženo lokální biocentrum „Terénní zlom“ s pořadovým číslem 16. 

Významné krajinné prvky  

Významný krajinný prvek (VKP) – dle §3 odst.1) písm. b) zákona 114/1992 Sb. 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je VKP definován jako 
ekologicky a geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její 
typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky 
jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části 
krajiny, které zaregistruje podle §6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný 
prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, 
naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. 
Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad 
a parků. 

Významné krajinné prvky se v řešeném záměru ani v jeho bezprostřední blízkosti 
nenachází. Za významný krajinný prvek „ze zákona“ lze považovat stávající prvky 
místních systémů ekologické stability. 

Zvlášt ě chrán ěná území  

V místě záměru ani v okolí se zvláště chráněná území ani památné stromy 
nevyskytují. 
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Území přírodních park ů 

V okolí posuzovaného záměru se přírodní park nenachází. 

Jiná zvlášt ě chrán ěná území  

Dle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů byla v souladu s právem 
Evropských společenství v České republice vytvořena soustava Natura 2000, která 
na území ČR vymezila evropsky významné lokality a ptačí oblasti, které používají 
smluvní ochranu nebo jsou chráněny jako zvláště chráněné území. 

Ptačí oblasti ani evropsky významné lokality se v okolí záměru nenacházejí 
(viz následující obrázek). 

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném 
znění je přílohou dokumentace č. 3. Toto stanovisko bylo vydáno 13. 6. 2008 pro 
záměr „Výrobní hala SIAG CZ, Chrudim“, jelikož se jedná pouze o změnu využívání 
stavby nebylo žádáno o nové stanovisko. 

Řešený záměr se nenachází v chráněné oblasti akumulace vod (CHOPAV). 
Ochranná pásma vodních zdrojů se na lokalitě nenachází a jsou dostatečně 
vzdálena. 

Objekt bude konstrukčně zabezpečen tak, aby nemohlo dojít při provozu záměru ke 
znečištění podzemních a ni povrchových vod.  

Obrázek č. 6: Znázornění zvláště chráněná území, včetně lokalit NATURA, 
památných stromů, VKP a přírodních parků v širším okolí 
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C.I.2. Území historického, kulturního nebo archeolo gického 
významu 

Lokalita neleží na místě historického, kulturního významu. Regionálním muzeem 
v Chrudimi byl proveden záchranný archeologický výzkum. Lokalita byla shlédnuta 
po skrývce ornice, pod kterou se nalézalo intaktní sprašové podloží. Archeologické 
terény nebyly narušeny. Investor dle pracovníka muzea splnil podmínky dané 
zákonem o státní památkové péči. Expertní list ke stavbě byl předložen investorovi 
stavby dne 3.12. 2008. 

C.I.3. Území hust ě zalidn ěná 

Řešený záměr se bude nacházet v severozápadní části města Chrudim, v městské 
části IV. Dle Územního plánu města Chrudim je areál i plochy pro navrhovaný záměr 
umístěn na ploše průmyslové zóny.  

V obci je k trvalému pobytu přihlášeno 23 713 obyvatel, z toho je 9 902 mužů 
nad 15 let, 1 745 chlapců do 15 let, 10 542 žen nad 15 let, 1 524 dívek do 15 let. 
(Tento stav je prezentován k 3.10. 2008, zdrojem informací je Ministerstvo vnitra 
ČR.) 

Nejbližší obytný dům je vzdálen cca 400 m od stávající haly a je umístěn v obci 
Chrudim a obytný dům v obci Markovice, který je vzdálen cca 400 m od nové výrobní 
haly. Souvislá obytná zástavba obce Chrudim je od nové výrobní haly vzdálena cca 
1 000 m a souvislá obytná zástavba obce Markovice je od nové výrobní haly 
vzdálena cca 500 m. 

C.I.4. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (v četně starých 
ekologických zát ěží) 
Na parcelních číslech 960/2 a 951/11 byl proveden společností Ekomonitor, spol 
s.r.o. inženýrsko-geologický a pedologický průzkum. Zhledem k té skutečnosti, že 
zájmová lokalita, resp. zkoumané pozemky v k. ú. Chrudim se nacházejí v těsné 
blízkosti průmyslového areálu bývalého s.p. Transporta Chrudim – nový závod, byl 
v rámci realizace inženýrsko-geologického a pedologického průzkumu realizován 
k ověření stavu případné kontaminace nesaturované zóny horninového prostředí. 

Na základě informací o charakteru kontaminace horninového prostředí byly 
průzkumné práce projektovány a realizovány v následujícím rozsahu: 

� zbudování 4 ks jednorázových nevystrojených závrtů do hloubky 1 m 

� odběr 4 ks vzorků zemin z etáže – 1 m z jádra nevystrojeného závrtu 

� odběr 4 ks vzorků půdního vzduchu z etáže – 1 m z nevystrojených závrtů 

� laboratorní analýza 4 ks vzorků zemin s cílen stanovit obsah NEL 

� laboratorní analýza vzorků půdního vzduchu s cílem stanovit obsah CIU, 
BTEX a NEL 
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Obrázek č. 7: Staré ekologické zátěže (zdroj: www.cenia.cz) 

 

 

 
 
 
 

 
 

C.II. Charakteristika sou časného stavu životního prost ředí 
v dot čeném území 

C.II.1. Ovzduší 

Chrudim se nachází v klimatické oblasti T2. Tato oblast se vyznačuje dlouhým létem, 
teplým a suchým, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem 
i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým 
trváním sněhové pokrývky. Charakteristika oblasti je popsána v následující tabulce. 

Tabulka č. 20: Charakteristika klimatické oblasti (Quitt, 1971) 

Charakteristiky T2 

Počet letních dnů 50 - 60 
Počet dnů s průměrnou teplotou >10°C 160 - 170 

Počet mrazových dnů 100 - 110 
Počet ledových dnů 30 - 40 

Průměrná teplota v lednu v °C -2 až -3 
Průměrná teplota v červenci v °C 18 - 19 
Průměrná teplota v dubnu v °C 8 - 9 
Průměrná teplota v říjnu v °C 7 - 9 

Průměrný počet dnů se srážkami > 1 mm 90 - 100 
Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm 350 - 400 

Srážkový úhrn v zimním období v mm 200 - 300 
Počet dnů se sněhovou přikrývkou 40 - 50 

Počet dnů zamračených 120 - 140 
Počet dnů jasných 40 - 50 
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Meteorologickou situaci pro potřebu rozptylové studie popisuje větrná růžice, která 
udává četnost směrů větrů ve výšce 10 m nad terénem pro pět tříd stability přízemní 
vrstvy atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a tři třídy 
rychlosti větru (1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).  

Pro výpočet rozptylové studie byla použita větrná růžice pro lokalitu Chrudim. 

Odborný odhad větrné růžice zpracoval ČHMÚ Praha. Zobrazení větrné růžice je 
v příloze č. 2. v rozptylové studii. 

Z této větrné růžice vyplývá, že největší četnost výskytu má západní vítr s 26,40 %. 
Četnost výskytu bezvětří je 11,80 %. 

Vítr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 59,93 % případů, vítr o rychlosti od 2,5 
do 7,5 m/s lze očekávat v 35,62 % a rychlost větru nad 7,5 m/s se vyskytuje v 4,45 % 
případů.  

I. a II. třída stability počasí v přízemní vrstvě atmosféry, tzn. špatné rozptylové 
podmínky se vyskytují v 29,42 % případů. 

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

Tabulka č. 21: Třídy stability atmosféry 

Třída 
stability Rozptylové podmínky 

Výskyt t říd   
rychlosti v ětru  

(m/s) 

I silná inverze, velmi špatný rozptyl 1,7 

II inverze, špatný rozptyl 1,7 5 

III slabá inverze nebo malý vertikální gradient teploty, 
mírně zhoršené rozptylové podmínky 1,7 5 11 

IV normální stav atmosféry, dobrý rozptyl 1,7 5 11 

V labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl 1,7 5 

Termická stabilita ovzduší souvisí se změnami teploty vzduchu s měnící se výškou 
nad zemí. Vzrůstá-li teplota s výškou, těžší studený vzduch zůstává v nižších 
vrstvách atmosféry a tento fakt vede k útlumu vertikálních pohybů v ovzduší a tím 
k nedostatečnému rozptylu znečišťujících látek, nastává inverze (I. a II. třída 
stability). 

Inverze se vyskytují převážně v zimní polovině roku, kdy se zemský povrch 
intenzivně ochlazuje. V důsledku nedostatečného slunečního záření mohou inverze 
trvat i několik dní. V letní polovině roku se inverze vyskytují pouze v ranních 
hodinách. 
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Výskyt inverzí je dále omezen na dobu s menší rychlostí větru. Silný vítr vede k velké 
mechanické turbulenci v ovzduší, která má za následek normální pokles teploty 
s výškou a rozrušení inverzí.  

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

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

Kvalita ovzduší  

Základním obecným podkladem pro hodnocení současného imisního zatížení 
uvažovanými škodlivinami jsou výsledky pozaďového imisního měření. Imisní situace 
přímo v posuzované lokalitě není trvale sledována.  

Posuzovaná lokalita patří mezi oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší – sdělení MŽP 
ČR– vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2006. 
Na ploše 30 % Městského úřadu Chrudim je překročen denní imisní limit PM10. 

Nejbližší měřící stanice benzenu, NO2 a PM10 se nachází v Pardubickém kraji. 
Měření imisních koncentrací TOC se v ČR neprovádí. 

Měřící stanice: 

Oxid dusi čitý (NO 2) 

V Pardubickém kraji se monitoring NO2 provádí na 9 měřících stanicích, nejbližší 
měřící stanicí je stanice č. 1465 Pardubice - Dukla.  

� Pardubice - Dukla, stanice č. 1465 (ČHMÚ), reprezentativnost: okrskové 
měřítko (0,5 až 4 km), klasifikace stanice: pozaďová, městská, obytná, 
nadmořská výška: 239 m, datum vzniku: 01.01.2000 – stanovení repr. konc. 
pro osídlené části území, určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva. 

� Hošťálovice, stanice č. 1336 (ČEZ), reprezentativnost: oblastní měřítko  
(desítky až stovky km), klasifikace stanice: průmyslová, venkovská, 
zemědělská, nadmořská výška: 380 m, datum vzniku: 31.03.1995 – určení 
vlivu význač. zdrojů na hladinu imisí. 
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Tabulka č. 22: Hodinové, denní, čtvrtletní a roční charakteristiky NO2 naměřené 
v roce 2007 na stanici č. 1465 a 1336 

Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty 

Max. 19 MV VoL 50% 
Kv 

Max. 95% 
Kv 

50% 
Kv 

X1q X2q X3q X4q X S N Stanice 
č. Jednotka 

Datum Datum VoM 98% 
Kv Datum  98% 

Kv C1q C2q C3q C4q XG SG dv 

93,2 70,4 0 16,8 50,2 36,3 18,4 21,1 15,9 15,9 25,4 19,6 8,03 346 
1465 µg/m3 

13.3. 11.3. 0 51,6 12.3.  39,0 84 89 83 90 18,1 1,51 5 

100,0 80,6 0 15,2 76,7 35,3 16,0 21,0 15,5 13,8 22,8 18,3 9,17 354 
1336 µg/m3 

9.6. 21.12. 0 53,0 20.12.  44,1 90 80 92 92 16,6 1,56 6 

Limity pro rok 2007: 
hodinový limit   200,0 µg/m3  roční limit   40,0 µg/m3 

hodinová mez tolerance  30,0 µg/m3  roční mez tolerance  6,0 µg/m3 

PM10  

V Pardubickém kraji se monitoring PM10 provádí na 9 měřících stanicích, nejbližší 
měřící stanicí je stanice č. 1465 Pardubice - Dukla, charakterizace stanice je uvedena 
výše v textu. 

Tabulka č. 23: Hodinové, denní, čtvrtletní a roční charakteristiky PM10 naměřené 
v roce 2007 na stanici č. 1465  

Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty 

Max. 95% 
Kv 

50% 
Kv 

Max. 36MV VoL 50% 
Kv 

X1q X2q X3q X4q X S N Stanice 
č. Jednotka 

Datum 99,9% 
Kv 

98% 
Kv 

Datum Datum VoM 98% 
Kv 

C1q C2q C3q C4q XG SG dv 

314,5 62,6 21,7 91,4 44,9 27 22,8 28,2 24,8 20,2 31,2 26,2 14,90 347 
1465 µg/m3 

24.3. 129,9 80,3 18.12. 27.11. 27 72,3 84 89 84 90 22,7 1,71 4 

Limity pro rok 2007: 
denní limit   50,0 µg/m3  roční limit   40,0 µg/m3 

Benzen 

V Pardubickém kraji se monitoring benzenu provádí na 2 měřících stanicích, nejbližší 
měřící stanicí je stanice č. 1465 Pardubice - Dukla, charakterizace stanice je uvedena 
výše v textu. 
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Tabulka č. 24: Průměrné měsíční a roční imisní koncentrace benzenu naměřené 
v roce 2007 na stanicích č. 1465 

Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty 

Max. 95% Kv 50% Kv Max. 95% Kv 50% Kv X1q X2q X3q X4q X S N 
Stanice 
č. 

Datum 99,9% Kv 98% Kv Datum  98% Kv C1q C2q C3q C4q XG SG dv 

11,6 2,5 0,7 3,5 2,3 0,8 1,1 0,7 0,5 1,5 1,0 0,63 337 
1465 

13.4. 4,7 3,1 18.12.  2,6 84 81 82 90 0,8 1,85 6 

Jednotka:  µg/m3  
Limity pro rok 2007: 
roční limit   5,0 µg/m3     roční mez tolerance 3,0 µg/m3 

Těkavé organické látky - xylen 

V Pardubickém  kraji se monitoring xylenů provádí na měřící stanici Pardubice - 
Rosice a Pardubice – Dukla (charakterizace stanice je uvedena výše v textu).  

� Pardubice - Rosice, stanice č. 1418 (MÚPa), reprezentativnost: okrskové 
měřítko (0,5 až 4 km), klasifikace stanice: pozaďová, předměstská, obytná, 
průmyslová, nadmořská výška: 217 m, datum vzniku: 01.01.1998 – stanovení 
repr. konc. pro osídlené části území, určení vlivu na zdravotní stav 
obyvatelstva. 

Tabulka č. 25: Průměrné měsíční a roční imisní koncentrace xylenů naměřené 
v roce 2007 na stanici č. 1418 

Měsíční koncentrace 
Typ Jednotka 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Roční průměr 

p-xylen 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1,2 1,7 0,8 0,9 0,5 

m-xylen 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

o-xylen 

µg/m3 

0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 

Tabulka č. 26: Průměrné měsíční a roční imisní koncentrace xylenů naměřené 
v roce 2007 na stanici č. 1465 

Měsíční koncentrace 
Typ Jednotka 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Roční průměr 

p,m-xylen 0,5 0,7 0,6 0,7 0,6   0,5 0,7 1,1 0,7 0,6 0,6 

o-xylen 
µg/m3 

0,2 0,2 0,1 0,1 0,1   0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

V Pardubickém kraji se monitoring sumy xylenů neprovádí. Nejbližší měřící stanice 
na které se monitoruje suma xylenů se nachází v Královéhradeckém kraji. 

� Hradec Králové – Sukovy sady, stanice č. 396 (ZÚ), reprezentativnost: 
okrskové měřítko (0,5 až 4 km), klasifikace stanice: dopravní, městská, 
obytná, obchodní, průmyslová, datum vzniku: 01.01.1981. 
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Tabulka č. 27: Průměrné měsíční a roční imisní koncentrace sumy xylenů naměřené 
v roce 2007 na stanici č. 396 

Měsíční koncentrace 
Stanice č. Jednotka 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Roční průměr 

396 µg/m3 2,34 2,74 4,10       3,96 2,97 2,56 3,31 

Vysvětlivky k tabulkám č.22 - 27: 
50 % Kv   50 % kvantil 
95 % Kv   95 % kvantil 
98 % Kv   98 % kvantil 
99,9 % Kv   99,9 % kvantil 
X1q, X2q, X3q, X4q  čtvrtletní aritmetický průměr 
C1q, C2q, C3q, C4q počet hodnot, ze kterých je spočítán aritmetický průměr za dané 

čtvrtletí 
X    roční aritmetický průměr 
XG    roční geometrický průměr 
S    směrodatná odchylka 
SG    standardní geometrická odchylka 
N    počet měření v roce 
dv    doba trvání nejdelšího souvislého výpadku 
36 MV 36. nejvyšší hodnota v kalendářním roce pro daný časový interval 
VoL    počet překročení limitní hodnoty LV 
VoM    počet překročení meze tolerance LV + MT 
Xm    měsíční aritmetický průměr 
mc    měsíční četnost měření 

C.II.2. Voda 

Povrchové vody 

Řešený záměr se nenachází v chráněné oblasti akumulace vod (CHOPAV). 
Ochranná pásma vodních zdrojů se na lokalitě nenachází a jsou dostatečně 
vzdálena od posuzované lokality. Žádné vodní toky se v bezprostředním okolí 
nenachází. 

Po stránce hydrologické patří širší území k povodí Labe (č. pořadí 1 – 00 – 00). 

Dílčí povodí: 

 1-03-03 Chrudimka 
 1-04-04 Labe od Chrudimky po Doubravu 

Drobná povodí: 

1-03-03-036 Chrudimka od odbočení Chrudimského náhonu po soutok 
s náhonem 

 1-03-03-037 Náhon 
 1-03-03-038 Chrudimka od náhonu po odbočení náhonu „u Tuněchod“ 
 1-03-04-002 Jesečanský potok 
 1-03-04-006 Bylanka nad Markovickým potokem 

1-03-04-009 Markovický potok od Stolanského potoka po Skupický potok 
 1-03-04-010 Skupický potok 
 1-03-04-011 Markovický potok od Skupického potoka po ústí 
 1-03-04-012 Bylanka od Markovického potoka po Rozhovický potok 
 1-03-04-013 Rozhovický potok 
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Žádný vodní tok není v daném úseku vodárenský ani vodohospodářsky významný.  

Podzemní vody 

Dle hydrologické mapy Směrného hospodářského plánu náleží území do rajónu M17 
= okraj křídové pánve na severovýchodní straně Železných hor (východní část) do 
rajónu M16 = okraj křídové pánve na severovýchodní straně Železných hor (západní 
část). Jedná se o hydrologické struktury a převážně artésky napjatou hladinou 
podzemní vody – jednoduché struktury puklinových a průlinových podzemních vod. 
Je zde zvodnění, s přebytkem využitelných množství podzemní vody. Dle 
hydrologických poměrů náleží území do hydrogeologického celku Pánevní zvodněný 
systém a rajónu M431 Chrudimská křída. Její součástí je „markovická struktura“, 
která má zásoby podzemní vody a je zdrojem Chrudimského vodovodu pro městskou 
část v Markovicích (AGROPROJEKT PARDUBICE, a.s., 1993). 

C.II.3. Geofaktory 
Geomorfologie území  
Podle regionálního geomorfologického členění České republiky (Demek, 2006) je 
území součástí: 

provincie:   Česká Vysočina 
soustava:   Česká tabule 
podsoustava:  Východočeská tabule 
celek:    Svitavská pahorkatina 
podcelek:  Chrudimská tabule 
okrsek:  Heřmanoměstecká tabule 

Heřmanoměstecká tabule 

Tento okrsek se nachází v západní části Chrudimské tabule, jedná se o plochou 
pahorkatinu v povodí Chrudimky a železnohorských přítoků Labe. Nachází se 
převážně na slínovcích, jílovcích a prachovcích spodního, středního a svrchního 
turonu, s pleistocenními říčními a proluviálními štěrky a písky, sprašemi. Je 
charakterizován jako slabě rozčleněný erozně akumulační povrch pleistocenních 
teras Chrudimky a proluviálních teras železnohorských přítoků Labe se strukturně 
denundačními plošinami a sprašovými pokryvy a závějemi. Území je jen málo 
zalesněné, převážně borovicí a smrkem. 

Podle Culka (1996) se dotčená lokalita nachází v Cidlinsko – chrudimském 
bioregionu (1.9b). V Cidlinsko – chrudimském bioregionu převažují slíny svrchního 
turonu až koniaku, tvrdé slínovce tvoří polohu na rozhraní obou stupňů; na 
jihozápadě a severovýchodě vystupují slínité horniny středního až spodního turonu. 
Značný rozsah mají sedimenty nivní, místy jsou vyvinuty slatiny nebo ložiska 
pánevních pěnovců. 

Nadmořská výška zájmového území je přibližně 280 m n.m. Terén zájmového území 
je rovinatý, původně lehce mírně svažitý k severu. 
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Geologie 

Území je součástí České křídové tabule. Podloží tvoří křídové sedimenty středního 
turonu (vápnité jílovce a slínovce = opuky), překryté kvarterními sedimenty 
Wőrmského glaciálu – převážně sprašemi, které jsou silně vápnité). Jen na severu 
území jsou okraje štěrkopískových teras. 

Z pohledu regionální geologie náleží zájmové území k okraji české křídové pánve ke 
křídě severovýchodních svahů Železných hor (Chrudimská křída) mezi Železnými 
horami na jihozápadě a vodními toky na severu až východně (Labe, Loučná, 
Novohradka). Křídové sedimenty jsou v zájmovém území zastoupeny stratigrafickými 
jednotkami cenoman (perucko-korycanské souvrství) až střední turon (jizerské 
souvrství). Zájmové území náleží k okraji labské faciální oblasti s cenomanem 
v pískovcovém vývoji, která přechází směrem k Železným horám do facie kolínské 
mimo jiné v cenomanu a částečně spodním turonu s příbojovými vápnitými 
sedimenty (až balvanitými konglomeráty). Mocnost křídových sedimentů je v zájmové 
lokalitě větší než 130 m, z toho turonské slínovce a vápnité jílovce mají mocnost 
minimálně 70 m. 

C.II.4. Půda 

Půdotvorné substráty tvoří čtvrtohorní horniny: 

- spraše, 
- vápnité nivní uloženiny, 
- štěrkopískové terasy. 

Půdním typem jsou: 

- černozemě na spraši, středně těžké, 
- černozemě degradované na spraši, středně těžké, 
- černozemě typické karbonátové a lužní na slinitých a jílovitých substrátech, 

těžké, občasně nebo periodicky převlhčené, 
- nivní půdy glejové na nivních uloženinách, těžké až velmi těžké, 
- hnědé půdy na opukách, slínovcích a vápenitých svahových hlínách – středně 

těžké až těžké, 
- hnědozemě typické a hnědozemě slabě oglejené, středně těžké, 
- rendziny na opukách, slínovcích a vápenitých a svahových hlínách, středně 

těžké až těžké, 
- rendziny na slínech a jílech – velmi těžké, málo vodopropustné, 
- hnědé půdy a rendziny na zahliněných písčitých substrátech, lehčí nebo 

středně těžké. 

Půdy jsou středně hluboké, hlinité, jílovitohlinité až hlinitojílovité se středním 
obsahem humusu a s dostatečnou zásobou vápníku. 

Řešený záměr se nachází v k. ú. Chrudim, na pozemích 895/1, 951/11, 960/2, 
960/69 a 2746/5. Dotčené pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako orná 
půda, ostatní komunikace a manipulační plocha.  
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Investor obdržel Krajským úřadem Pardubického kraje dne 23.4. 2008 souhlas 
k trvalému odnětí pozemků parc. č. 951/11 a 960/2 za účelem „výstavby průmyslové 
zóny“. 

Realizací záměru nedojde k novému záboru zemědělského půdního fondu (dále 
ZPF). Pozemky určených k plnění funkce lesa (dále PUPFL) nebyly záměrem 
dotčeny. 

C.II.5. Fauna a flóra 

Řešený záměr se nachází v Cidlinsko – chrudimském bioregionu (1.9 b). Cidlinsko – 
chrudimský bioregion leží v termofytiku, menší část se rozkládá v mezofytiku. 
Potenciální přirozenou vegetací většiny území jsou dubohabřiny, představované 
zejména asociací Melampyro nemorosi – Carpinetum, které ve vlhčích polohách 
přecházejí i asociaci Tilio – Betuletum. Souvisleji na Hořických chlumech 
a ostrůvkovitě v jižní části bioregionu se vyskytují acidofilní doubravy (Genisto 
germanicae – Quercion), velmi omezeně též teplomilné doubravy (převážně 
Potentillo albae – Quercetum). Na severních svazích hřbetů je možno předpokládat 
vegetaci květnatých bučin podsvazu Fagenion. Podél vodních toků jsou přítomny 
luhy, reprezentované asociací Pruno – Fraxinetum. Charakteristickou součástí 
vegetace na slatinách jsou olšiny svazu Alnion glutinosae, zejména Carici elongatae 
– Alnetum. 

Dotčený pozemek byl v dřívější době zemědělsky využíván. 

Výrobní hala byla realizována na plochách ostatní komunikace, manipulační plocha 
a částečně na orné půdě. Nezpevněná plocha byla do výstavby výrobní haly 
intenzivně zemědělsky využívána. Na této ploše se vyskytovaly běžné druhy rostlin 
a živočichů adaptovaných na intenzivně obhospodařované pole. Vzhledem k tomu, 
že na Výrobní halu již proběhlo zjišťovací řízení a do těchto prostor se pouze kromě 
tryskacích kabin umístí i lakovna a zařízení pro snižování emisí, nebylo biologické 
hodnocení podrobně provedeno. 

C.II.6. Krajina 

Řešený záměr se bude nacházet v severozápadní části města Chrudim, v městské 
části IV., v průmyslové zóně města Chrudim určené pro výstavbu výrobních objektů. 
Posuzované území se nachází v areálu bývalé Transporty Chrudim v Průmyslové 
ulici. Pozemek byl v dřívější době zemědělsky využíván. Zájmové území je z jižní 
a severní strany ohraničeno vlečkou, na severní straně je rovněž trať ČD č. 017 – 
Chrudim – Heřmanův Městec. 

Území je charakterizované mírně zvlněnou krajinou.  

Výrobní hala bude nejvíce pohledově patrná z komunikace I/17 (Chrudim – Čáslav) 
a I/37 (Chrudim – Pardubice), dále pak z místní komunikace severně od záměru 
a z obce Markovice. 
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Mezi Markovicemi a výrobní halou je proveden zemní val, který pohledově odcloňuje 
stávající průmyslový areál od obytné zástavby. Na okrajích valu jsou zasazeny mladé 
dřeviny (převážně borovice), které v budoucnu ještě více odcloní areál. 

Obrázek č. 8: Pohled od Markovic 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Výstavbou řešené výrobní haly nedošlo k ovlivnění složek ochrany přírody a krajiny. 
V bezprostředním okolí se nenachází žádný významný krajinný prvek, zvláště 
chráněné území, přírodní park ani lokality NATURA 2000, nedotklo se žádné 
biologicky významné struktury v krajině, prvky ÚSES jsou dostatečně vzdáleny. 
Území nepatří mezi význačné z hlediska krajinného rázu. 

Areál společnosti SIAG CZ tvoří negativní krajinný prvek technického rázu v řešeném 
území.  

Nadmořská výška zájmového území je přibližně 280 m n.m. 

Lakovna ve výrobních prostorech je situována dle vyhlášky č. 5/2001 ze dne 9.7. 
2001, o závazných částech územního plánu města Chrudim na plochách průmyslová 
zóna. Dominantním funkčním využitím území je průmyslová výroba továrního 
a velkosériového charakteru. Území je určené pro umístění provozoven průmyslové 
výroby (zejména strojní a elektro), výrobních služeb a skladování. Realizace záměru 
je v souladu s platným územním plánem města Chrudim, vyjádření je přílohou 
dokumentace č. 2.  

C.II.7. Hluková situace 

Nejbližší chráněný venkovní prostor staveb je umístěn západně od záměru do 
Markovic a jihovýchodně od záměru na severozápadní okraj Chrudimi. Území v okolí 
posuzovaného záměru je rovinaté. 

Na posuzovaném záměru lze vyspecifikovat tyto zdroje hluku: 

� stacionární zdroje hluku – výrobní technologie související s lakováním 
a tryskáním, VZT, doprava v areálu záměru – auta a železniční vlečka 
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� dopravní hluk vyvolaný vozidly zajišťujícími dopravní obslužnost záměru – 
pohybující se po veřejných komunikacích 

Na hlukovém pozadí u nejbližšího chráněného venkovního prostoru a chráněného 
venkovního prostoru staveb má nejvýznamnější podíl: 

� dopravní hluk vyvolaný automobilovou dopravou na silnici č. I/17, I/37 
a místních komunikacích  

� nárazovitě dopravní hluk z železniční dopravy a z leteckého provozu 
� hluk z výrobních provozů umístěných ve stávající průmyslové zóně 

Modelový výpočet byl proveden, jako příspěvkový tzn., že ve výpočtových bodech 
byla vypočtena ekvivalentní hladina akustického tlaku A pouze ze stacionárních 
zdrojů hluku umístěných na posuzovaném záměru. Stávající hluková situace 
v posuzované lokalitě byla zmapována formou měření. 

Zdrojem hluku je v areálu SIAG CZ: 

� hluk šířený skrz obvodové konstrukce výrobní haly 
� stacionární zdroje umístěné ve venkovním prostoru v areálu firmy – zde 

vysokozdvižné vozíky a autojeřáby 
� doprava v areálu firmy 
� výstupní vyústky VZT (ventilátory jsou uvnitř haly, vyústky jsou napojeny na 

adsorpční filtry) 
� VZT katalitické oxidační jednotky 

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prost ředí 
v dot čeném území z hlediska jeho únosného zatížení 

Zvláště chráněná území (NP, CHKO, NPR, PR, NPP, PP) dle zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů se v místě záměru ani 
v jeho bližším okolí nevyskytují. Posuzovaný záměr není situován v žádné evropsky 
významné lokalitě ani ptačí oblasti. Památné ani významné stromy se na lokalitě ani 
v okolí nevyskytují. 

Nejbližšími prvky ÚSES je interakční prvek s pořadovým číslem 12, který je částečně 
funkční a částečně navržený. Je situován západně od řešeného záměru.  

Významné krajinné prvky se v řešeném záměru ani v jeho bezprostřední blízkosti 
nenachází. Za významný krajinný prvek „ze zákona“ lze považovat stávající prvky 
místních systémů ekologické stability. 

Lokalita neleží na místě historického nebo kulturního významu.  

Řešený záměr se nenachází v chráněné oblasti akumulace vod (CHOPAV). 
Ochranná pásma vodních zdrojů se na lokalitě nenachází a jsou dostatečně 
vzdáleny. 

Záměr si nově nevyžádá zábor ZPF ani PUPFL. 
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Vzhledem k tomu, že řešený výrobní areál byl již posuzován (proběhlo zjišťovací 
řízení) a jedná se pouze o změnu užívání stavby nebylo potřebné provést biologický 
průzkum území ani zpracováno hodnocení krajinného rázu dle § 12. 

Vzhledem k tomu, že na Výrobní halu již proběhlo zjišťovací řízení a do těchto 
prostor se pouze kromě tryskacích kabin umístí i lakovna a zařízení pro snižování 
emisí nebyla biologie ani popis krajiny podrobněji řešeno. 

Realizace záměru je v souladu s platným územním plánem města Chrudim, 
vyjádření je přílohou dokumentace č. 2.  

Posuzovaná lokalita patří mezi oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší – sdělení MŽP 
ČR– vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2006. 
Na ploše 30 % Městského úřadu Chrudim je překročen denní imisní limit PM10. 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA VEŘEJNÉ 
ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

D.I. Charakteristika p ředpokládaných vliv ů záměru na 
obyvatelstvo a životní prost ředí a hodnocení jejich velikosti 
a významnosti 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, v četně sociáln ě ekonomických vliv ů 
Zdravotní rizika 

Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 

Tato kapitola shrnuje závěry hodnocení vlivu záměru z hlediska zdravotních rizik, 
které bylo zpracováno držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast 
posuzování vlivů na veřejné zdraví. Hodnocení je samostatnou přílohou 
dokumentace (viz. příloha č. 7). 

Hodnocení zdravotních rizik bylo provedeno dle autorizačního návodu AN/14/03 
a AN/15/04 Státního zdravotního ústavu Praha pro hodnocení zdravotních rizik dle 
zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 

Závěr ze zdravotních rizik 

Z hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví vyplývají tyto hlavní závěry : 

� Stávající imisní situace ve znečištění ovzduší oxidem dusi čitým  
v hodnoceném zájmovém území může přispívat ke zvýšení výskytu chronických 
onemocnění dýchacích cest a jejich symptomů (o 0,2 %) a astmatických obtíží 
(o 0,7 %) u dětí proti 2 % výskytu v nezatížené populaci. Příspěvky plánovaného 
provozu SIAG CZ, s.r.o. k ročním koncentracím NO2 vypočtené pro nejbližší 
zástavbu v řádu max. setin µg/m3 jsou z praktického hlediska nehodnotitelné 
a nemohou ovlivnit zdravotní stav obyvatel. Doporučená limitní hodnota koncentrace 
pro roční průměr 40 µg/m3 (WHO 2005) nebude v lokalitě překročena. Ani v případě 
maximální hodinové koncentrace NO2 není třeba předpokládat v součtu s imisním 
pozadím dosažení úrovně zdravotně významné koncentrace dle WHO 2005 - 200 
µg/m3; nejvyšší příspěvek k maximálním hodinovým imisním koncentracím NO2 
v lokalitě byl vypočten 10,29 µg/m3 (příspěvek po realizaci záměru). 

� Současná imisní situace ve znečištění ovzduší suspendovanými částicemi, 
frakce PM 10 v zájmovém území může přispívat ke zvýšení výskytu chronických 
respiračních symptomů u dětí ze 3 % očekávaného výskytu v nezatížené populaci na 
cca 6 %. Příspěvky plánovaného provozu SIAG CZ, s.r.o. k ročním koncentracím 
PM10 dosahují u nejbližší zástavby max. 0,10 µg/m3, což na nemocnost v oblasti 
nemůže mít vliv. Nejvyšší denní příspěvkové koncentrace prachových částic PM10 
vlivem záměru (přesunu technologie do nové výrobní haly) jsou v oblasti obytné 
zástavby na základě rozptylové studie očekávány 9,77 µg/m3. Vypočtené imisní 
příspěvky k denním ani ročním koncentracím nepřekračují směrné koncentrace WHO 
2005 - roční (20 µg/m3)

 
a 24-hodinovou (50 µg/m3). 
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� V případě benzenu  bylo zjišťováno teoretické navýšení pravděpodobnosti 
vzniku nádorového onemocnění pro jednotlivce vlivem expozice při provozu lakovny 
v nově vybudované hale. V současné době bez realizace záměru je vypočtené riziko  
6 x 10-6, tedy max. 6 případů nádorového onemocnění na 1 mil. lidí při celoživotní 
expozici, resp. za 70 let. Navržený záměr neznamená změnu rizika. 

� Roční imisní příspěvky těkavých organických látek  budou u nejbližší obytné 
zástavby 1 - 3 řády pod zdravotně významnými koncentracemi jednotlivých těkavých 
organických látek. Bližší posouzení není možné pro nedostatek dat o složení 
emitovaných organických látek a o stávající pozaďové situaci. 

� V případě xylenu  je maximální vypočtený imisní příspěvek záměru 
k průměrné roční hodnotě u nejbližší obytné zástavby 1,61 µg/m3, což je koncentrace 
o 2 řády nižší než hodnota, která by mohla přispívat k ovlivnění veřejného zdraví, 
a znamená, že i při započtení pozadí není třeba očekávat vliv na zdravotní stav 
obyvatel. 

� Z hlediska hlučnosti  nebude mít záměr vliv na změnu akustického působení 
posuzovaného provozu na zdravotní stav obyvatel v nejbližší zástavbě. Nepříznivé 
účinky na zdraví v souvislosti s přesunem technologie nejsou očekávány. 

� Tyto závěry jsou zatíženy uvedenými nejistotami (viz zdravotní rizika – příloha 
dokumentace č. 7) 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

Rozptylová studie je samostatnou přílohou dokumentace (příloha č. 5). 

Etapa výstavby zám ěru 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby lze předpokládat, že množství emitovaných 
znečišťujících látek vyvolaná provozem mechanismů obslužné dopravy budou nízké. 
Proto nebyla etapa výstavby uvažována.  

Etapa provozu zám ěru 

Hodnocení vlivů na ovzduší vychází z modelových výpočtů rozptylové studie, resp. 
z očekávaných imisních příspěvků modelových látek v zájmovém území z nových 
zdrojů, které vzniknou v důsledku realizace záměru. 

Do nové výrobní haly bude přestěhována technologie lakování a tryskání ze stávající 
výrobní haly. 

Ve vyjádření č.j. ČIŽP/45/IPP/0903043.001/09/KDR byl požadavek započítat  
do rozptylové studie ostatní zdroje znečišťování ovzduší v posuzovaném areálu. 
V posuzovaném areálu se nachází další zdroje znečišťování ovzduší (ČKD Kutná 
Hora a.s. – slévárna a TRANZA Strojírny a.s.). Do rozptylové studie nebyla 
společnost ČKD Kutná Hora a.s. započítána, protože se jedná o slévárnu, kde hlavní 
znečišťující látkou jsou TZL. Také nebyly získány podklady pro výpočet příspěvků ze 
společnosti ČKD Kutná Hora a.s. Do Rozptylové studie byly započítány znečišťující 
látky ze společnosti TRANZA Strojírny a.s., která se zabývá výrobou ocelových 
konstrukcí atd. Ve společnosti TRANZA Strojírny a.s. mají obdobné zdroje 
znečišťování ovzduší jako ve společnosti SIAG CZ s.r.o. (tryskání a lakovny). 
Příspěvek ze společnosti TRANZA Strojírny a.s. byl vypočten jak pro stávající stav 
tak pro předpokládaný stav. Příspěvek ze společnosti TRANZA Strojírny a.s. se 
nebude měnit. 
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Rozptylová studie byla počítána pro tyto výpočtové stavy: 

Stávající stav – příspěvek ze stávající technologie SIAG CZ a.s. 
Předpokládaný stav – příspěvek po dokončení nové výrobní haly SIAG CZ a.s. 
Stávající stav + Tranza a.s. – příspěvek ze stávající technologie SIAG CZ a.s. + 
příspěvek ze společnosti TRANZA Strojírny a.s. 
Předpokládaný stav + Tranza a.s. – příspěvek po dokončení nové výrobní haly SIAG 
CZ a.s. + příspěvek ze společnosti TRANZA Strojírny a.s. 

Popis a základní charakteristika zdrojů emisí je uveden v kapitole č. B. III.1. 

Pro hodnocení kvality ovzduší byly vybrány následující látky a to na základě 
předpokládaného emitovaného množství a účinků těchto látek: z provozu 
automobilové dopravy: oxid dusičitý, prašný aerosol (frakce PM10), benzen 
a z provozu technologických a spalovacích zdrojů: oxid dusičitý, prašný aerosol 
(frakce PM10), xylen a TOC (těkavé organické látky). 

Nejprve byly stanoveny charakteristiky znečištění v husté geometrické síti 
referenčních bodů pro výšku 1,5 metru (výška dýchací zóny člověka). Dále byly 
provedeny výpočty imisních koncentrací (maximálních a ročních) v 8 zvolených 
referenčních bodech – ve stávající bytové zástavbě (ve výšce střešní římsy každé 
budovy) v okolí areálu. Výpočty byly provedeny příspěvkovým způsobem. Přesný 
zákres umístění referenčních bodů je přílohou rozptylové studie (viz. příloha 
dokumentace č. 5). Hodnoty imisních koncentrací byly vypočteny pro všech pět tříd 
stability přízemní vrstvy atmosféry a tři třídy rychlosti větru, s příspěvky po úhlových 
krocích 1°.  

Vypočtené hodnoty maximálních imisních koncentrací škodlivin mohou být 
dosahovány při špatných rozptylových podmínkách za silných inverzí a slabého 
větru. S rostoucí rychlostí větru vypočtené koncentrace značně klesají. Za běžných 
rozptylových podmínek jsou koncentrace několikanásobně nižší než při inverzích. Ve 
skutečnosti se tyto maximální hodnoty koncentrací mohou vyskytovat pouze několik 
hodin nebo dní v roce, v závislosti na četnosti výskytu inverzí a specifických 
meteorologických podmínkách v posuzované lokalitě.  

Imisní limity  
Imisní limity jsou stanoveny nařízením vlády č. 597/2006 Sb.. 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. 
Imisní limity vybraných znečišťujících látek a meze tolerance jsou shrnuty 
v následujících tabulkách:  

Tabulka č. 28: Imisní limity 

Znečišťující 
látka 

Doba 
průměrování 

Hodnota imisního 
limitu/maximální povolení po čet 

jejího p řekročení za rok 

Datum, do 
něhož musí být 
limit dosažen 

Oxid dusi čitý 1 hodina 200 µg.m-3/18 1.1.2010 
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Znečišťující 
látka 

Doba 
průměrování 

Hodnota imisního 
limitu/maximální povolení po čet 

jejího p řekročení za rok 

Datum, do 
něhož musí být 
limit dosažen 

Oxid dusi čitý 1 rok 40 µg.m-3 1.1.2010 

Suspendované 
částice PM 10 

24 hodin 50 µg.m-3/35 - 

Suspendované 
částice PM 10 

1 rok 40 µg.m-3 - 

Benzen 1 rok 5 µg.m-3 - 

Tabulka č. 29: Meze tolerance 

Znečišťující látka Doba pr ůměrování 2009 

Oxid dusi čitý 1 hodina 10 µg.m-3 

Oxid dusi čitý 1 rok 2 µg.m-3 

Benzen 1 rok 1 µg.m-3 

Imisní limity a meze tolerance pro těkavé organické látky 

Imisní limity pro těkavé organické látky s výjimkou benzenu nařízením vlády  
č. 597/2006 Sb. nejsou stanoveny. Příspěvky k ročním imisním koncentracím TOC 
v rozptylové studii byly vypočteny pro účely vyhodnocení zasaženého území.  

Imisní koncentrace pro xylen 

Imisní limity pro xylen byly převzaty ze seznamu referenčních koncentrací 
znečišťujících látek v ovzduší, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví (roční 
koncentrace 100 µg.m-3). Dle § 45 zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění 
Ministerstvo zdravotnictví zpracovává a vede seznamy referenčních koncentrací 
znečišťujících látek pro hodnocení a řízení zdravotních rizik. 

Vyhodnocení v referen čních bodech  

V následujících tabulkách (tabulky č. 30 – 37) jsou uvedeny vypočtené hodnoty 
příspěvků imisních koncentrací benzenu, NO2, PM10, xylenu a TOC v každém 
zvoleném výpočtovém bodě mimo síť. 
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Tabulka č. 30: Příspěvek k imisní koncentraci benzenu ve výpočtových bodech 
mimo síť – pouze záměr 

Stávající stav Předpokládaný stav 
Výpočtový bod 

cmax [µµµµg/m 3] cr [µµµµg/m 3] 
cmax  

[µµµµg/m 3] cr [µµµµg/m 3] 

1 1,268194 0,004216 0,486826 0,001366 

2 1,268194 0,004216 0,486826 0,001366 

3 1,086433 0,002920 0,412138 0,001041 

4 1,086433 0,002920 0,412138 0,001041 

5 0,767682 0,001213 0,260062 0,000537 

6 0,629063 0,001011 0,513546 0,001385 

7 0,735794 0,001250 0,591224 0,001388 

8 0,783169 0,001092 0,435996 0,000773 

limit nest. 5,0 nest. 5,0 

Vysvětlivky k tabulce: 
cr příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci benzenu ve výpočtovém bodě mimo síť 
cmax  maximální hodnota příspěvků k hodinovým imisním koncentracím benzenu 

ve výpočtovém bodě mimo síť   

V kapitole 4. Pozadí v rozptylové studii (příloha dokumentace č. 5) a v kapitole 
dokumentace č. C. II. 1. jsou uvedeny hodnoty imisních koncentrací benzenu  
naměřené v roce 2007 na stanici č. 1465 Pardubice - Dukla (průměrná roční hodnota 
1,0 µg/m3).  

Tabulka č. 31: Příspěvek k imisní koncentraci NO2 ve výpočtových bodech mimo síť 
– pouze záměr 

Stávající stav Předpokládaný stav 
Výpočtový bod 

cmax [µµµµg/m 3] cr [µµµµg/m 3] 
cmax  

[µµµµg/m 3] cr [µµµµg/m 3] 

1 12,241966 0,045265 10,279131 0,040139 

2 12,252767 0,045432 10,290569 0,040458 

3 10,750553 0,032555 8,703294 0,030648 

4 10,750821 0,032556 8,703543 0,030721 

5 8,269931 0,015275 5,797404 0,016576 

6 7,328159 0,013915 5,215765 0,025969 

7 8,317817 0,016500 5,869538 0,027489 

8 8,747912 0,014151 5,225998 0,017995 
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Stávající stav Předpokládaný stav 
Výpočtový bod 

cmax [µµµµg/m 3] cr [µµµµg/m 3] 
cmax  

[µµµµg/m 3] cr [µµµµg/m 3] 

limit 200 40 200 40 

Vysvětlivky k tabulce: 
cr příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci NO2 ve výpočtovém bodě mimo síť 
cmax  maximální hodnota příspěvků k hodinovým imisním koncentracím NO2 

ve výpočtovém bodě mimo síť   

Hodnoty imisních koncentrací NO2 naměřené v roce 2007 na stanici č. 1336 
Hošťálovice jsou uvedeny výše v textu. Nejvyšší hodinová imisní koncentrace NO2 
naměřená v roce 2007 byla stanovena na 100,0 µg/m3 (9.6.), 98% Kv = 53,0 µg/m3. 
Průměrná roční hodnota koncentrace NO2 byla stanovena na 18,3 µg/m3.  

Tabulka č. 32: Příspěvek k imisní koncentraci PM10 ve výpočtových bodech mimo síť 
– pouze záměr 

Stávající stav Předpokládaný stav 
Výpočtový bod 

cmax-24-hod  [µµµµg/m 3] cr [µµµµg/m 3] cmax-24-hod  [µµµµg/m 3] cr [µµµµg/m 3] 

1 40,194639 0,581610 5,153778 0,059627 

2 35,393318 0,594329 5,536479 0,062114 

3 35,514800 0,448565 4,832458 0,050200 

4 35,204774 0,466090 4,832431 0,050203 

5 26,049575 0,258891 4,261234 0,030219 

6 17,128009 0,305586 5,689604 0,067561 

7 20,664445 0,352482 8,180662 0,078442 

8 20,739093 0,251595 8,597945 0,043749 

limit 50 40 50 40 

Tabulka č. 33: Příspěvky k imisním koncentracím PM10 ve výpočtových bodech 
mimo síť – záměr + TRANZA Strojírny a.s. 

Stávající stav Předpokládaný stav 
Výpočtový bod 

cmax-24-hod  [µµµµg/m 3] cr [µµµµg/m 3] cmax-24-hod  [µµµµg/m 3] cr [µµµµg/m 3] 

1 40,194639 0,619015 6,335393 0,097032 

2 35,393318 0,629946 6,214716 0,097731 

3 35,514800 0,477582 5,452124 0,079217 

4 35,204774 0,495219 5,393921 0,079332 

5 26,049575 0,273926 4,261234 0,045254 

6 19,322214 0,317110 8,362057 0,079085 
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Stávající stav Předpokládaný stav 
Výpočtový bod 

cmax-24-hod  [µµµµg/m 3] cr [µµµµg/m 3] cmax-24-hod  [µµµµg/m 3] cr [µµµµg/m 3] 

7 23,899440 0,364734 9,768527 0,090695 

8 20,865926 0,261826 8,597945 0,053980 

limit 50 40 50 40 

Vysvětlivky k tabulkám č. 32 a 33: 
cr příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci PM10 ve výpočtovém bodě mimo síť 
cmax-24-hod maximální hodnota příspěvků k 24-hodinovým imisním koncentracím PM10 

ve výpočtovém bodě mimo síť   

Hodnoty imisních koncentrací PM10 naměřené v roce 2007 na stanici č. 1465 
Pardubice - Dukla jsou uvedeny výše v textu. V roce 20076 byla naměřena nejvyšší  
24-hodinová imisní koncentrace PM10 91,4 µg/m3 (18.12.), 98% Kv = 72,3 µg/m3. 
Hodnota 36. nejvyšší naměřené 24-hodinové koncentrace (imisní limit připouští 
překročení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok) v roce 2007 byla 44,9 µg/m3 (27.11.). 
V roce 2007 byl překročen stanovený 24-hodinový imisní limit 27x, hodnota 24-
hodinového imisního limitu zvýšená o mez tolerance byla překročena 27x. Průměrná 
roční hodnota koncentrace PM10 byla stanovena 26,2 µg/m3. 

Tabulka č. 34: Příspěvky k imisním koncentracím xylenu ve výpočtových bodech 
mimo síť – pouze záměr 

Stávající stav Předpokládaný stav 
Výpočtový 

bod  cmax-1/2-hod  
[µµµµg/m 3] 

cmax 
[µµµµg/m 3] 

cr 
[µµµµg/m 3] 

cmax-1/2-hod  
[µµµµg/m 3] 

cmax 
[µµµµg/m 3] 

cr 
[µµµµg/m 3] 

1 99,399710 83,079236 1,472002 91,850657 77,073009 0,507469 

2 72,852590 65,587355 1,472235 70,451012 64,621317 0,508251 

3 104,239017 81,711953 1,160182 102,954969 78,740721 0,421415 

4 87,913091 72,522883 1,173399 86,897225 70,770729 0,437497 

5 66,420714 55,559178 0,686417 67,305105 59,261471 0,283649 

6 41,545262 37,143015 0,775195 63,804221 58,743986 0,466508 

7 48,685746 44,106256 0,851171 77,447473 72,996522 0,543072 

8 47,445661 43,238635 0,617381 74,688007 68,841479 0,283530 

limit nest. nest. nest. nest. nest. nest. 
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Tabulka č. 35: Příspěvky k imisním koncentracím xylenu ve výpočtových bodech 
mimo síť - záměr + TRANZA Strojírny a.s. 

Stávající stav Předpokládaný stav 
Výpočtový 

bod  cmax-1/2-hod  
[µµµµg/m 3] 

cmax 
[µµµµg/m 3] 

cr 
[µµµµg/m 3] 

cmax-1/2-hod  
[µµµµg/m 3] 

cmax 
[µµµµg/m 3] 

cr 
[µµµµg/m 3] 

1 350,770753 257,646864 2,573465 350,770752 257,646854 1,608932 

2 345,226939 251,501804 2,520345 345,226938 251,501793 1,556361 

3 295,614065 226,395121 2,013763 295,614053 226,395090 1,274995 

4 292,784779 223,325141 2,031223 292,784767 223,325110 1,295321 

5 189,719993 149,947284 1,128371 189,718844 149,945474 0,725603 

6 133,688944 118,305065 1,114273 109,775277 100,202566 0,805585 

7 135,150528 119,707871 1,211582 127,373383 120,959207 0,903483 

8 109,125121 93,989061 0,918529 105,679857 89,613076 0,584678 

limit nest. nest. nest. nest. nest. nest. 

Vysvětlivky k tabulkám č. 34 a 35: 
cr příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci xylenu ve výpočtovém bodě mimo síť 
cmax-1/2-hod maximální hodnota příspěvků k 1/2-hodinovým imisním koncentracím xylenu 

ve výpočtovém bodě mimo síť   
cmax-24-hod maximální hodnota příspěvků k 24-hodinovým imisním koncentracím xylenu 

ve výpočtovém bodě mimo síť   

Tabulka č. 36: Příspěvek záměru k imisní koncentraci TOC ve výpočtových bodech 
mimo síť - pouze záměr 

Stávající stav Předpokládaný stav 
Výpočtový 

bod  cmax-1/2-hod  
[µµµµg/m 3] 

cmax 
[µµµµg/m 3] 

cr 
[µµµµg/m 3] 

cmax-1/2-hod  
[µµµµg/m 3] 

cmax 
[µµµµg/m 3] 

cr 
[µµµµg/m 3] 

1 219,047646 183,664783 3,383391 183,676978 154,125999 1,014843 

2 164,145156 150,123022 3,408744 140,885208 129,221708 1,016406 

3 227,611921 179,145470 2,665758 205,884241 157,462472 0,842749 

4 194,969766 160,772697 2,692183 173,768753 141,522488 0,874914 

5 150,254085 125,346507 1,570181 134,591988 118,508466 0,567250 

6 94,667654 87,113209 1,786433 127,591917 117,474854 0,932887 

7 110,563368 103,588528 1,964942 154,872894 145,975528 1,085983 

8 107,884824 100,996466 1,430665 149,356533 137,667525 0,566976 

limit nest. nest. nest. nest. nest. nest. 
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Tabulka č. 37: Příspěvky k imisním koncentracím TOC ve výpočtových bodech 
mimo síť - záměr + TRANZA Strojírny a.s. 

Stávající stav Předpokládaný stav 
Výpočtový 

bod  cmax-1/2-hod  
[µµµµg/m 3] 

cmax 
[µµµµg/m 3] 

cr 
[µµµµg/m 3] 

cmax-1/2-hod  
[µµµµg/m 3] 

cmax 
[µµµµg/m 3] 

cr 
[µµµµg/m 3] 

1 350,895843 257,646883 4,484854 350,895840 257,646854 2,116306 

2 345,350731 251,501824 4,456854 345,350728 251,501793 2,064516 

3 295,739365 226,395180 3,519339 295,739331 226,395090 1,696330 

4 292,909262 223,325199 3,550007 292,909228 223,325110 1,732738 

5 189,841882 149,950743 2,012135 189,838534 149,945474 1,009203 

6 184,717084 168,508619 2,125511 158,726995 148,338269 1,271965 

7 183,695021 169,662701 2,325352 197,578565 184,283901 1,446393 

8 118,150062 105,314056 1,731813 149,356570 137,668113 0,868124 

limit nest. nest. nest. nest. nest. nest. 

Vysvětlivky k tabulkám č. 36 a 37: 
cr příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci TOC ve výpočtovém bodě mimo síť 
cmax-1/2-hod maximální hodnota příspěvků k 1/2-hodinovým imisním koncentracím TOC 

ve výpočtovém bodě mimo síť   
cmax-24-hod maximální hodnota příspěvků k 24-hodinovým imisním koncentracím TOC 

ve výpočtovém bodě mimo síť   

Pro imisní koncentrace TOC v ovzduší nejsou stanoveny žádné imisní limity. 
Příspěvky k ročním imisním koncentracím TOC v rozptylové studii byly vypočteny pro 
účely vyhodnocení zasaženého území. 

Vyhodnocení v geometrické síti referen čních bod ů 

Výpočet rozptylové studie pro emise oxidů dusíku, tuhých znečišťujících látek, 
benzenu, xylenu a TOC byl proveden příspěvkovým způsobem. 

Stávající hodnoty imisních koncentrací benzenu, NO2 a PM10 přímo v posuzované 
lokalitě nejsou známy. Stávající stav je prezentován hodnotami imisních koncentrací 
uvedenými v kapitole č. 4 Pozadí v rozptylové studii. Měření imisních koncentrací 
TOC se v ČR neprovádí. 

V rozptylové studii, která je samostatnou přílohou dokumentace č. 5 (v příloze č. 9) 
jsou znázorněny příspěvky k maximálním ½-hodinovým, maximálním hodinovým,  
24- hodinovým a průměrným ročním imisním koncentracím benzenu, NO2, PM10, 
xylenu a TOC ve formě izolinií.  

V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené příspěvky k imisní koncentraci 
znečišťujících látek ve stávající obytné zástavbě pro stávající stav a pro 
předpokládaný stav. 
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Tabulka č. 38: Příspěvky k imisním koncentracím znečišťujících látek v síti 
referenčních bodů – stávající stav 

Znečišťující látka 

Benzen  NO2  PM10  TOC Xylen  
cr 

[µg/m 3] 
cmax 

[µg/m 3] 
cr 

[µg/m 3] 
c24-hod 

[µg/m 3] 
cr 

[µg/m 3] 
cmax 

[µg/m 3] 
cr 

[µg/m 3] 
cmax 

[µg/m 3] 
cr 

[µg/m 3] 

Vypočtený  
příspěvek 

0 – 
0,0025 0 - 10 0 – 

0,025 10 - 25 0 – 0,5 30 - 70 0 – 1,5 20 - 60 0 – 1,5 

% z limitu 0 – 0,05 0 - 5 0 – 
0,0625 20 - 50 0 – 1,25 - - - - 

Limit 5 200 40 50 40 nest. nest. nest. nest. 

Vysvětlivky k tabulce: 
cr příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci znečišťujících látek ve výpočtovém bodě 

mimo síť 
cmax maximální hodnota příspěvků k hodinovým imisním koncentracím NO2 a TOC 

ve výpočtovém bodě mimo síť   
c1/2-hod  maximální hodnota příspěvků k 1/2-hodinovým imisním koncentracím TOC 

ve výpočtovém bodě mimo síť   
c24-hod  maximální hodnota příspěvků k 24-hodinovým imisním koncentracím PM10 

ve výpočtovém bodě mimo síť   

Tabulka č. 39: Příspěvky k imisním koncentracím znečišťujících látek v síti 
referenčních bodů – předpokládaný stav 

Znečišťující látka 

Benzen  NO2  PM10  TOC Xylen  
cr 

[µg/m 3] 
cmax 

[µg/m 3] 
cr 

[µg/m 3] 
c24-hod 

[µg/m 3] 
cr 

[µg/m 3] 
cmax 

[µg/m 3] 
cr 

[µg/m 3] 
cmax 

[µg/m 3] 
cr 

[µg/m 3] 

Vypočtený  
příspěvek 

0 – 
0,001 

0 - 10 0 – 
0,03 

2 - 4 0 – 
0,05 

60 - 
100 

0,2 – 
0,8 

30 - 40 0,1 – 
0,4 

% z limitu 
0 – 
0,02 

0 - 5 
0 – 

0,075 
4 - 8 

0 – 
0,125 

- - - - 

Limit 5 200 40 50 40 nest. nest. nest. nest. 

Vysvětlivky k tabulce: 
cr příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci znečišťujících látek ve výpočtovém bodě 

mimo síť 
cmax maximální hodnota příspěvků k hodinovým imisním koncentracím NO2 a TOC 

ve výpočtovém bodě mimo síť   
c1/2-hod  maximální hodnota příspěvků k 1/2-hodinovým imisním koncentracím TOC 

ve výpočtovém bodě mimo síť   
c24-hod  maximální hodnota příspěvků k 24-hodinovým imisním koncentracím PM10 

ve výpočtovém bodě mimo síť   

V kapitole 4. Pozadí v rozptylové studii (příloha dokumentace. č. 5) a v kapitole 
dokumentace č. C. I. 1. jsou uvedeny hodnoty imisních koncentrací benzenu  
naměřené v roce 2007 na stanici č. 1465 Pardubice - Dukla (průměrná roční hodnota 
1,0 µg/m3).  
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Hodnoty imisních koncentrací NO2 naměřené v roce 2007 na stanici č. 1336 
Hošťálovice jsou uvedeny výše v textu. Nejvyšší hodinová imisní koncentrace NO2 
naměřená v roce 2007 byla stanovena na 100,0 µg/m3 (9.6.), 98% Kv = 53,0 µg/m3. 
Průměrná roční hodnota koncentrace NO2 byla stanovena na 18,3 µg/m3. 

Hodnoty imisních koncentrací PM10 naměřené v roce 2007 na stanici č. 1465 
Pardubice - Dukla jsou uvedeny výše v textu. V roce 20076 byla naměřena nejvyšší  
24-hodinová imisní koncentrace PM10 91,4 µg/m3 (18.12.), 98% Kv = 72,3 µg/m3. 
Hodnota 36. nejvyšší naměřené 24-hodinové koncentrace (imisní limit připouští 
překročení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok) v roce 2007 byla 44,9 µg/m3 (27.11.). 
V roce 2007 byl překročen stanovený 24-hodinový imisní limit 27x, hodnota 24-
hodinového imisního limitu zvýšená o mez tolerance byla překročena 27x. Průměrná 
roční hodnota koncentrace PM10 byla stanovena 26,2 µg/m3. 

Pro imisní koncentrace TOC v ovzduší nejsou stanoveny žádné imisní limity. 
Příspěvky k ročním imisním koncentracím TOC v rozptylové studii byly vypočteny pro 
účely vyhodnocení zasaženého území. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny příspěvky k imisním koncentracím 
znečišťujících látek jak pro stávající stav + Tranza Strojírny a.s., tak i pro 
předpokládaný stav + Tranza Strojírny a.s. 

Tabulka č. 40: Příspěvky k imisním koncentracím znečišťujících látek v síti 
referenčních bodů – stávající stav + Tranza Strojírny a.s. 

Znečišťující látka 

PM10  TOC Xylen  

c24-hod [µg/m 3] cr [µg/m 3] cmax [µg/m 3] cr [µg/m 3] cmax [µg/m 3] cr [µg/m 3] 

Vypočtený  
příspěvek 10 - 25 0 – 0,4 50 - 250 0 - 4 0 - 200 0 - 2 

% z limitu 20 - 50 0 - 1 - - - - 

Limit 50 40 nest. nest. nest. nest. 

Tabulka č. 41: Příspěvky k imisním koncentracím znečišťujících látek v síti 
referenčních bodů – předpokládaný stav + Tranza Strojírny a.s. 

Znečišťující látka 

PM10  TOC Xylen  

c24-hod [µg/m 3] cr [µg/m 3] cmax [µg/m 3] cr [µg/m 3] cmax [µg/m 3] cr [µg/m 3] 

Vypočtený  
příspěvek 

2 - 10 0 – 0,1 50 - 250 0 - 2 50 - 200 0 – 1,5 

% z limitu 4 - 20 0 – 0,25 - - - - 

Limit 50 40 nest. nest. nest. nest. 
Vysvětlivky k tabulkám č. 40 a 41: 
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cr příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci znečišťujících látek ve výpočtovém bodě 
mimo síť 

cmax maximální hodnota příspěvků k hodinovým imisním koncentracím NO2 a TOC 
ve výpočtovém bodě mimo síť   

c1/2-hod  maximální hodnota příspěvků k 1/2-hodinovým imisním koncentracím TOC 
ve výpočtovém bodě mimo síť   

c24-hod  maximální hodnota příspěvků k 24-hodinovým imisním koncentracím PM10 
ve výpočtovém bodě mimo síť   

Doporučení: 

� Pro povolení k umístění středního a velkého zdroje znečišťování ovzduší 
vypracovat odborný posudek dle § 17 zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění 
a předložit ho příslušným orgánům ochrany ovzduší. 

� Po uvedení do provozu plnit povinnosti provozovatele zdrojů znečišťování 
ovzduší, stanovené v § 11 a 12 zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění.  

� V pravidelných intervalech daných vyhláškou MŽP č. 356/2002 Sb., v platném 
znění provádět jednorázové autorizované měření emisí u středního  a velkého 
zdroje znečišťování ovzduší. 

� Vypracovat Provozní evidenci středního a velkého zdroje znečišťování ovzduší 
v souladu s vyhláškou MŽP č. 356/2002 Sb., v platném znění. 

� Provozovatel velkého zdroje znečišťování má dle zákona č. 86/2002 Sb., 
v platném znění povinnost vypracovat provozní řád. 

� U malého zdroje znečišťování ovzduší zajišťovat prostřednictvím oprávněné 
osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek 
a kontrolu stavu spalinových cest. 

Závěr 

V současné době i po vybudování nového výrobního komplexu a jeho uvedení do 
provozu nebude docházet k překračování imisních limitů posuzovaných 
znečišťujících látek s výjimkou 24-hodinového imisního limitu pro PM10. 24-hodinový 
imisní limit byl na nejbližší měřící stanici v roce 2007 překročen 53x, imisní limit 
připouští překročení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok. Příspěvek posuzovaného záměru 
bude však minimální.  

Příspěvky k ročním imisním koncentracím TOC a xylenu v rozptylové studii byly 
vypočteny pro účely vyhodnocení zasaženého území. 

Provozovna SIAG CZ, a.s. by neměl okolí obtěžovat nadměrným zápachem, neboť 
vypočítané hodnoty imisních koncentrací xylenu nepřekračují v obytné zástavbě 
hodnotu čichového prahu. Čichový práh xylenu je 4,5 mg/m3 (Odour Treshold). 

Vzhledem k výše uvedeným skute čnostem souhlasí zpracovatel rozptylové 
studie s posuzovaným zám ěrem, tj. vybudování nové výrobní haly spole čnosti 
SIAG CZ, a.s. Chrudim s tím, že realizace a provoz záměru budou provedeny 
v souladu s rozptylovou studií a budou respektována  doporu čení zpracovatele 
rozptylové studie. 
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci 

Podkladem pro toto hodnocení byly výsledky modelových výpočtů hlukové studie (viz 
příloha dokumentace č. 6). V této studii byla hluková zátěž modelována pro 
3 výpočtové body – u chráněného venkovního prostoru a  chráněného venkovního 
prostoru staveb v blízkosti záměru. 

Tabulka č. 42: Umístění výpočtových bodů použitých v hlukové studii 

Číslo 
bodu Umíst ění 

Chráněný venkovní prostor staveb 

1 Markovice (Okružní ul.) obytný dům k. č. 2243 - 2 m od fasády východní stěny  

2 Markovice (Okružní ul.) obytný dům č. p. 758 - 2 m od fasády východní stěny 

3 Chrudim obytný dům č. p. 1387 - 2 m od fasády severního rohu domu 

Kalibrační bod (není umístěn u chráněného venkovního prostoru staveb) 

4 Chrudim (Průmyslová ul.) - 4 m od fasády garáže k.č.2687 a 12 m od osy 
příjezdové komunikace do průmyslové zóny vedoucí Průmyslovou ulicí  

Modelový výpočet byl proveden, jako příspěvkový tzn., že ve výpočtových bodech 
byla vypočtena ekvivalentní hladina akustického tlaku A pouze ze stacionárních 
zdrojů hluku umístěných na posuzovaném záměru. Stávající hluková situace 
v posuzované lokalitě byla zmapována formou měření. Výpočty byly provedeny pro 
nulovou variantu a na nárůst oproti nulové variantě. 

Zdrojem hluku je: 
� hluk šířený skrz obvodové konstrukce výrobní haly 
� stacionární zdroje umístěné ve venkovním prostoru v areálu firmy – zde 

vysokozdvižné vozíky a autojeřáby 
� doprava v areálu firmy 
� výstupní vyústky VZT (ventilátory jsou uvnitř haly, vyústky jsou napojeny na 

adsorpční filtry) 
� VZT katalitické oxidační jednotky 

Hygienické limity 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku jsou uvedeny v nařízení vlády č. 148/2006 Sb.  
“O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací”. 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T v chráněném 
venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb (s výjimkou 
impulsního hluku) se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB  a korekcí 
přihlížející k místním podmínkám a denní době podle tabulek. 
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Tabulka č. 43: Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku 
v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb: 

Korekce (dB) Způsob využití území 
1) 2) 3) 4) 

Chráněné venkovní prostory staveb  lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně lázní 

- 5 0 + 5 + 15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických 
zařízení včetně lázní 

0 0 + 5 + 15 

Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněný 
ostatní venkovní prostor 

0 + 5 + 10 + 20 

Poznámka - korekce se nesčítají 
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce - 10 dB s výjimkou 
hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce - 5 dB 
1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku, 

s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou 
drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu 
nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů 

2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích, s výjimkou účelových 
komunikací, a drahách 

3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk 
z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních 
komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu dráhy. 

4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, 
kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních 
komunikacích a drahách,  který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném 
venkovním prostoru vznikl do 31. 1. 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení 
nového povrchu vozovky, výměny kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při 
zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které 
nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a 
v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. 

Konečné posouzení přísluší místně příslušnému územnímu pracovišti krajské 
hygienické stanice, stejně jako určení korekcí a stanovení opatření v případě 
překročení povolených hodnot. 

Na základě nařízení vlády č. 148/2006 Sb. vyplývá pro zájmové území stanovení 
hygienických limitů uvedené v následující tabulce. 

Tabulka č. 44: Hygienické limity pro řešené území 

Základní hladina akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB 

Korekce na místní podmínky  

Stacionární zdroje hluku 

Chráněné venkovní prostory staveb  0 dB 

Dopravní hluk  

Chráněné venkovní prostory staveb  + 5 dB 1) 

Korekce na denní dobu 

Den 0600 - 2200 hod (T= 16 hod) 0 dB 
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Noc 2200 - 0600 hod (T= 8 hod) - 10 dB 

Výsledná nejvyšší přípustná ekvival. Hladina ak. Tlaku A LAeq,T 

Stacionární zdroje hluku 

Den LAeq,T = 50 dB  
Chráněné venkovní prostory staveb  

Noc LAeq,T = 40 dB 

Dopravní hluk 1) 

Den LAeq,T = 55 dB  
Chráněné venkovní prostory staveb  

Noc LAeq,T = 45 dB  
1) korekce je stanovena pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích 

Stacionární zdroje hluku 

V následující tabulce jsou uvedeny výstupy modelových výpočtů ze stacionárních 
zdrojů hluku a jejich porovnání s hygienickými limity. 

Akustické posouzení se provádí porovnáním předpokládaných hladin akustického 
tlaku A s hodnotami požadovanými nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Z hlediska 
posouzení vlivu hlučnosti provozu na okolí je třeba nejprve vyspecifikovat možné 
zdroje hluku, mechanizmus jejich šíření do okolních prostorů a porovnání 
předpokládané situace s požadavky platné legislativy. 

Tab. č. 45: Porovnání s hygienickými limity 

Ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T (dB) 
 

1 2 3 

DENNÍ DOBA - nejhlučnějších po sobě jdoucích 8 h 

hygienický limit 50,0 50,0 50,0 

a) nulová varianta 41,5 41,5 41,5 

b) záměr 45,3 46,7 33,9 

c) aktivní varianta 46,8 47,8 42,2 

hygienický limit splněn ano ano ano 

Ve všech modelových bodech umístěných u chráněného venkovního prostoru staveb 
i u všech řešených variant budou splněny hygienické limity pro hluk ze stacionárních 
zdrojů hluku v denní době. 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Řešený záměr se nenachází v chráněné oblasti akumulace vod (CHOPAV). 
Ochranná pásma vodních zdrojů se na lokalitě nenachází a jsou dostatečně 
vzdáleny od posuzované lokality. Žádné vodní toky se v bezprostředním okolí 
nenachází. 
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Z hydrogeologického hlediska se zájmové území nachází při jižním okraji střední 
části hydrogeologického rajónu 4310 – chrudimská křída. Rajón zahrnuje 
monoklinálně křídové sedimenty při okraji na severovýchodních svazích Železných 
hor (Ekomonitor, spol. s.r.o., 2008). 

Etapa výstavby zám ěru 

Provozní technologická voda byla spotřebovávána při výstavbě, k čištění vozidel, 
strojů (popř. k ochraně proti nadměrné prašnosti). Dále byla v případě znečištění 
komunikací používána voda pro čištění komunikací během stavby. Pro vlastní 
stavební účely byla zajištěna voda ze stávající přípojky areálu tj. z městského 
vodovodního řádu. Pitná voda byla zajištěna pro pracovníky na stavbě jednak pitná 
voda balená, tak později voda z vodovodu nebo byly využity sociální zařízení ve 
stávajícím areálu. 

Během instalace lakovny a zařízení na likvidaci emisí nedojde k výraznému odběru 
vody ani ke vzniku výrazného množství splaškových vod. 

Během výstavby výrobní haly vznikly splaškové odpadní vody. Pracovníci stavebních 
firem využívali instalována chemická WC přímo v místě stavby nebo také stávající 
sociální zázemí společnosti (ze kterého jsou splaškové vody svedeny do městské 
kanalizace). Během instalace lakovny a zařízení na likvidaci emisí nedojde  

Etapa provozu zám ěru 

Objekt bude konstrukčně zabezpečen tak, aby nemohlo dojít při provozu záměru ke 
znečištění podzemních a ni povrchových vod.  

Navržená hala bude zásobena pitnou vodou ze stávajícího vodovodu (vodoměrné 
šachty). Pro hašení požáru bude vodovodní řad využit také.  

Výpočet potřeby vody byl upraven podle reálných spotřeb v tomto typu zařízení a dle 
zkušeností zpracovatele, tj. Qrok = 1 643 m3. 

Ve výrobní hale SIAG CZ budou vznikat pouze splaškové odpadní vody. Vzhledem 
k charakteru záměru nebude docházet k produkci technologických odpadních vod.  

Splaškové vody ze sociálních zařízení budou napojeny přímo do kanalizační 
přípojky, která bude svedena do ČOV.  

Z hlediska látkového zatížení odpadních vod musí být splněny limity dané 
kanalizačním řadem. Nakládání s odpadními vodami musí být v souladu se smlouvou 
o odvádění odpadních vod, uzavřenou s provozovatelem veřejné kanalizace a ČOV.  

Lze předpokládat, že produkce splaškových odpadních vod bude korespondovat 
s množstvím spotřebované pitné vody, tj. Qrok = 1 643 m3.  

Znečištění odpadních vod v ukazateli BSK5 (roční bilance = 0,7 t.rok-1), v ukazateli 
NL (roční bilance = 0,6 t.rok-1), v ukazateli CHSK (roční bilance = 1,3 t.rok-1). 

Dešťové vody budou částečně svedeny do oddílné dešťové kanalizace (např. 
dešťové vody ze střechy objektu, živičné vozovky a z parkoviště). Pro odkanalizování 
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haly byly navrženy dvě hlavní větve kanalizace a to stoka A a stoka B. 

Dešťové vody budou částečně svedeny do přilehlé zeleně na okrajích zpevněných 
ploch (z manipulační plochy).  

Předpokládaná roční produkce srážkových vod ze střechy výrobní haly bude 3 697 
m3, z komunikace 3 182 m3 a ze skladovací plochy a jeho vjezdu 97,23 m3. 
Zasakovací příkop pro dešťové vody ze skladovací plochy musí mít objem 
odpovídající dvojnásobku navrhovaného deště, tj. cca 200 m3. 

Při provozu záměru bude v malých množstvích nakládáno s motorovými, 
převodovými a mazacími oleji v rámci údržby vysokozdvižných vozíků zajišťujících 
přepravu v jednotlivých objektech. 

Sklad nátěrových hmot se bude nacházet v objektu administrativní přístavby jako 
místnost č. 120, v místnosti 119 bude probíhat příprava nátěrových hmot, tj. 
především rozmíchání vícesložkových nátěrových systémů. Objekt je přízemní, 
zděný, strop prefabrikovaný a železobetonový, odvětrání je nucené i přirozené okny.  

Skladováno bude pouze pohotovostní množství (cca na dva dny), hlavní sklad 
zůstane zachován ve stávajícím objektu výrobní haly. Nátěrové hmoty budou 
skladovány v 20 kg plechovkách. 

Ve skladu budou skladovány pouze tyto nátěrové hmoty: HEMPADUR 47149, 
HEMPADUR ZINC 17369, HEMPATHANE TOPCOAT 55218, HEMPEL´S THINNER 
08080, HEMPEL´S THINNER 08450. V kapitole D.III. Charakteristika 
environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech byly 
nátěrové hmoty a jejich složení podrobněji popsány. Vybrané katalogové 
a bezpečnostní listy látek a přípravků jsou v příloze dokumentace č. 4. Jiné chemické 
látky nebo přípravky nebudou ve skladu skladovány. 

Při skladování a manipulaci s chemickými látkami/přípravky budou dodržovány 
následující obecné zásady: 

- Veškeré nebezpečné chemické látky a přípravky musí být vybaveny na obalech 
etiketou dle zákona o chemických látkách/přípravcích včetně bezpečnostního 
listu. Bezpečnostní listy shromažďovaných chemikálií musí být k dispozici 
odpovědným pracovníkům (ve skladu v němž jsou nebezpečné látky 
shromažďovány budou také uloženy ve zkrácené formě). 

- Stáčení látek a přípravků do nádob je nutné provádět tak, aby byly eliminovány 
i drobné úkapy a fugitivní emise. 

- Před manipulací s chemickými látkami/přípravky je nutné zkontrolovat stav 
držadel, uzavření nádob a pevnost obalu.  

- Přepravní obaly se musí ukládat otvorem nahoru a musí být zajištěné proti 
převržení a uzávěry musí zaručovat těsnost při běžných provozních podmínkách 
včetně přepravy. 

- Komunikace nesmí být v žádném případě zastavěná skladovanými chemickými 
látkami/přípravky nebo manipulační technikou. 
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- Ve skladech (hořlavin a odpadů) je zakázáno jíst, pít, kouřit a uchovávat potraviny 
a poživatiny (včetně procesů výroby). 

- Pro jednotlivá pracoviště bude zřízen bod havarijního zásahu a zaměstnanci 
budou proškoleni v rámci školení bezpečnosti práce nebo bezpečného nakládání 
s chemickými látkami a přípravky o havarijních situacích dle havarijního plánu pro 
případ úniku látek závadným vodám. 

Obecně lze za hlavní rizika zhoršení jakosti podzemní i povrchové vody při budoucím 
provozu záměru považovat případné havárie či jiné nestandardní stavy (viz kapitola 
D.III). 

Vzhledem k nakládání s chemickými látkami a přípravky (viz kapitola č. B II.3), které 
lze dle zákona č. 254/01 Sb. o vodách, v platném znění označit jako nebezpečné 
závadné látky, je společnost povinna učinit odpovídající opatření, aby tyto látky 
nevnikly do povrchových či podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. 

Uživatel závadných látek zacházející s nimi ve větším rozsahu nebo se zvýšeným 
nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody je dle § 39 zákona č. 254/01 Sb., 
v platném znění povinen vypracovat plán opatření pro případ havárie (dále havarijní 
plán). Náležitosti nakládání se závadnými látkami a náležitosti havarijního plánu 
jakož i způsob a rozsah hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich 
škodlivých následků řeší vyhláška č. 450/2005 Sb. Havarijní plán schvaluje příslušný 
vodoprávní úřad.  

V  havarijního plánu pro případ úniku látek nebezpečných vodám budou mimo jiné 
podrobně popsány potenciální zdroje úniku závadných látek, úniková místa a možné 
havarijní situace. Na základě předpokládaných havarijních úniků a jejich popisu bude 
uveden postup likvidace havárie. Dále budou navržena odpovídající opatření 
k prevenci havárií a k odstranění jejich případných následků.  

V areálu společnosti budou shromažďovány pouze odpady související s jejím 
provozem a to na vyhrazených místech. Odpady musí být správně zabezpečeny 
a musí s nimi být nakládáno dle požadavků platné legislativy (dle Zákona 
č. 185/2001 o odpadech, v platném znění a jeho prováděcích předpisů). 

Realizací záměru nedojde z hlediska vlivů na odtokové poměry a změnu 
hydrologických charakteristik ke změně o proti stávajícímu stavu (tj. schválené 
výstavbě výrobní haly). 

Při realizaci dle popsaného řešení likvidace odpadních vod a respektování dále 
navržených opatření (kapitola č. D. 4) lze záměr (tj. změnu užívání stavby) z hlediska 
velikosti a významnosti vlivu na vody označit za méně významný. 

D.I.5. Vlivy na p ůdu 

Záměrem budou dotčeny pozemky v k.ú. Chrudim, číslo katastrálního území je 
654299. Řešený záměr se nachází v k. ú. Chrudim, na pozemích 895/1, 951/11, 
960/2, 960/69 a 2746/5. Celková plocha areálu bude 56 600 m2. 
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Řešený záměr byl ve stavebním řízení rozdělen na „Výrobní halu SIAG CZ, s.r.o. – 
průmyslová zóna západ“ a na „zpevněnou skladovací plochu“. Pro zpevněnou 
skladovací plochu bylo vydáno stavební povolení (dodatečné povolení stavby 
a souhlas s užíváním). Na Výrobní halu bylo zahájeno stavební řízení. 

Dotčené pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako orná půda, ostatní 
komunikace a manipulační plocha.  

Investor obdržel Krajským úřadem Pardubického kraje dne 23.4. 2008 souhlas 
k trvalému odnětí pozemků parc. č. 951/11 a 960/2 za účelem „výstavby průmyslové 
zóny“. 

Realizací záměru nedojde k novému záboru zemědělského půdního fondu (dále 
ZPF). Pozemky určených k plnění funkce lesa (dále PUPFL) nebyly záměrem 
dotčeny. 

V kapitole č. B.II.1 tabulce č. 1 je uveden seznam zájmových parcel a další informace 
o způsobu využití, celkové výměře parcel aj.  

Lakovna ve výrobních prostorech je situována dle vyhlášky č. 5/2001 ze dne 9.7. 
2001, o závazných částech územního plánu města Chrudim na plochách průmyslová 
zóna. Dominantním funkčním využitím území je průmyslová výroba továrního 
a velkosériového charakteru. Území je určené pro umístění provozoven průmyslové 
výroby (zejména strojní a elektro), výrobních služeb a skladování. Vyjádření je 
přílohou dokumentace č. 2.  

Problematika znečištění půdy souvisí především při používání potřebné přepravní 
techniky a v procesu nakládání s chem. látkami a nakládání či odstraňování odpadů. 
Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří investor potřebné podmínky. 
Při dodržení dále navržených opatření je riziko negativního vlivu provozu záměru na 
znečištění půdy malé. Negativní ovlivnění stability půdy se nepředpokládá.  

V rámci finálního ozelenění bude postupováno dle podmínek uvedených v povolení 
o vynětí pozemků ze ZPF 

D.I.6. Vlivy na horninové prost ředí a přírodní zdroje 

Na parcelních číslech 960/2 a 951/11 byl proveden společností Ekomonitor, spol 
s.r.o. inženýrsko-geologický průzkum, pedologický průzkum. V zhledem k té 
skutečnosti, že zájmová lokalita, resp. zkoumané pozemky v k. ú. Chrudim se 
nacházejí v těsné blízkosti průmyslového areálu bývalého s.p. Transporta Chrudim – 
nový závod, byl v rámci realizace inženýrsko-geologického a pedologického 
průzkumu realizován k ověření stavu případné kontaminace nesaturované zóny 
horninového prostředí. 

V rámci realizace průzkumných prací v nesaturované zóně horninového prostředí, 
které byly zaměřeny na ověření kontaminace v sousedním areálu vyskytujícími se 
průmyslovými polutanty CIU, NEL a BTEX, nebyla tato kontaminace v posuzovaných 
ukazatelích potvrzena. Nejvyšší koncentrace byla zjištěna v ukazateli NEL a to 
540 mg/kg (vzorek Z-4), což je mírně překročené orientační kritérium B dle 
Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí České republiky z roku 1996. 



Lakovna ve výrobních prostorech společnosti SIAG CZ, s.r.o. Chrudim 

EMPLA spol. s r.o.,  Hradec Králové - 110 - 

Ostatní zjištěné koncentrace u vytipovaných polutantů byly u v laboratorně 
analyzovaných vzorcích maximálně v úrovni orientačního kritéria A, což je přibližně 
hodnota přirozeného obsahu v přírodě pro daný ukazatel. Ostatní zjištěné 
koncentrace v posuzovaných odebraných vzorcích byly pod úrovní hodnot 
příslušných orientačních kritérií A. Na základě výsledků bylo zpracovateli společnosti 
Ekomonitor konstatováno, že v prostoru plánované výstavby nové výrobní haly nebyl 
zjištěn výskyt kontaminace vytipovanými polutanty CIU, NEL a BTEX. 

Změny hydrogeologických charakteristik se nepředpokládají. Ložiska nerostných 
surovin ani dobývací prostory se v dotčeném území nenachází. Vliv lze označit za 
nulový. 

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Řešený záměr se nachází v Cidlinsko – chrudimském bioregionu (1.9 b).  

Řešený záměr se bude nacházet v severozápadní části města Chrudim, v městské 
části IV. v průmyslové zóně města Chrudim určené pro výstavbu výrobních objektů. 
Posuzované území se nachází v areálu bývalé Transporty Chrudim v Průmyslové 
ulici. Pozemek byl v dřívější době zemědělsky využíván. Zájmové území je z jižní 
a severní strany ohraničeno vlečkou, na severní straně je rovněž trať ČD č. 017 – 
Chrudim – Heřmanův Městec. 

Jelikož se jedná pouze o změnu užívání stavby nebylo nutné provádět biologické 
hodnocení. Změnou užívání stavby se jedná pouze o změnu technologie, která bude 
ve výrobní hale provozována (tryskání a lakování). 

Výrobní hala byla realizována na plochách ostatní komunikace, manipulační plocha 
a částečně na orné půdě. Nezpevněná plocha byla do výstavby výrobní haly 
intenzivně zemědělsky využívána. Na této ploše se vyskytovaly běžné druhy rostlin 
a živočichové adaptované na intenzivně obhospodařované pole. Během realizace 
montážních prací lakovny a zařízení na likvidaci emisí nedojde k vlivu na fauny 
či flóru. 

Prvky ÚSES nebudou záměrem dotčeny. Popis nejbližších prvků ÚSES (biokoridory, 
biocentra a interakční prvky) je uveden v kapitole C.I.1. 

Významné krajinné prvky se v řešeném záměru ani v jeho bezprostřední blízkosti 
nenachází. Za významný krajinný prvek „ze zákona“ lze považovat stávající prvky 
místních systémů ekologické stability. 

V místě záměru ani v okolí se zvláště chráněná území ani památné stromy 
nevyskytují. 

V okolí posuzovaného záměru se přírodní park nenachází. 

Ptačí oblasti ani evropsky významné lokality se v okolí záměru nevyskytují (viz 
obrázek – kapitola C.I.1.). Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb., v platném znění je přílohou dokumentace č. 3. Toto stanovisko bylo 
vydáno 13. 6. 2008 pro záměr „Výrobní hala SIAG CZ, Chrudim“, jelikož se jedná 
pouze o změnu využívání stavby nebylo žádáno o nové stanovisko. I přes poměrně 
starší datum vydání stanoviska nedošlo k novým skutečnostem, které by vypovídali 
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o tom, že lakovna ve výrobních prostorech společnosti SIAG bude ovlivňovat ptačí 
oblasti nebo evropsky významné lokality.  

D.I.8. Vlivy na krajinu 

Krajinný ráz je definován v § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, 
který je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu by neměl 
být záměrem nikterak narušen. 

Výrobní hala bude nejvíce pohledově patrná z komunikace I/17 (Chrudim – Čáslav) 
a I/37 (Chrudim – Pardubice), dále pak z místní komunikace severně od záměru 
a z obce Markovice. 

Mezi Markovicemi a výrobní halou je proveden zemní val, který pohledově odcloňuje 
stávající průmyslový areál od obytné zástavby. Na okrajích valu jsou zasazeny mladé 
dřeviny (převážně borovice, které v budoucnu ještě více odcloní areál. 

Výstavbou řešené výrobní haly nedošlo k ovlivnění složek ochrany přírody a krajiny. 
V bezprostředním okolí se nenachází žádný významný krajinný prvek, zvláště 
chráněné území, přírodní park ani lokality NATURA 2000, nedotklo se žádné 
biologicky významné struktury v krajině, prvky ÚSES jsou dostatečně vzdáleny. 
Území nepatří mezi význačné z hlediska krajinného rázu. 

Areál společnosti SIAG CZ tvoří negativní krajinný prvek technického rázu v řešeném 
území.  

Lakovna ve výrobních prostorech je situována dle vyhlášky č. 5/2001 ze dne 9.7. 
2001, o závazných částech územního plánu města Chrudim na plochách průmyslová 
zóna. Dominantním funkčním využitím území je průmyslová výroba továrního 
a velkosériového charakteru. Území je určené pro umístění provozoven průmyslové 
výroby (zejména strojní a elektro), výrobních služeb a skladování. Realizace záměru 
je v souladu s platným územním plánem města Chrudim, vyjádření je přílohou 
dokumentace č. 2.  

Při výstavbě výrobní haly byla respektována výšková regulace, tj. že nejvyšší bod 
střechy nepřekročil 30 m. 

Během provozu záměru se nepředpokládají negativní vlivy na funkční a rekreační 
využití okolní krajiny.  

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Lokalita neleží na místě historického, kulturního významu. Regionálním muzeem 
v Chrudimi byl proveden záchranný archeologický výzkum. Lokalita byla shlédnuta 
po skrývce ornice, pod kterou se nalézalo intaktní sprašové podloží. Archeologické 
terény nebyly narušeny. Investor dle pracovníka muzea splnil podmínky dané 
zákonem o státní památkové péči. Expertní list ke stavbě byl předložen investorovi 
stavby dne 3.12. 2008. 
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Jiné vlivy na hmotný majetek se nepředpokládají. 

D.II. Komplexní charakteristika vliv ů záměru na životní 
prost ředí z hlediska jejich velikosti a významnosti 

Záměr řeší pouze změnu užívání stavby, tj. změnu technologie, která bude v halách 
probíhat (mimo tryskání přibude lakování). Tyto technologie se pouze přesunou ze 
stávajících hal do nově vzniklé haly. Tyto technologie poté budou provozovány pouze 
v řešené hale. 

Záměr se z hlediska plošného rozsahu, úpravy stavby apod. nezmění. Z tohoto 
důvodu byly vlivy na složky ochrany přírody (biologie, krajina, zvláště chráněná 
území) popsána a řešena pouze okrajově. Vliv byl zaměřen převážně na ovzduší, 
hluk, ochranu vod a půd a ochranu zdraví obyvatel. 

Příspěvky plánovaného provozu SIAG CZ, s.r.o. k ročním koncentracím NO2 
vypočtené pro nejbližší zástavbu v řádu max. setin µg/m3 jsou z praktického hlediska 
nehodnotitelné a nemohou ovlivnit zdravotní stav obyvatel. Doporučená limitní 
hodnota koncentrace pro roční průměr 40 µg/m3 (WHO 2005) nebude v lokalitě 
překročena. Ani v případě maximální hodinové koncentrace NO2 není třeba 
předpokládat v součtu s imisním pozadím dosažení úrovně zdravotně významné 
koncentrace dle WHO 2005 - 200 µg/m3; nejvyšší příspěvek k maximálním 
hodinovým imisním koncentracím NO2 v lokalitě byl vypočten 10,29 µg/m3 (příspěvek 
po realizaci záměru). Příspěvky plánovaného provozu SIAG CZ, s.r.o. k ročním 
koncentracím PM10 dosahují u nejbližší zástavby max. 0,10 µg/m3, což na nemocnost 
v oblasti nemůže mít vliv. Nejvyšší denní příspěvkové koncentrace prachových částic 
PM10 vlivem záměru (přesunu technologie do nové výrobní haly) jsou v oblasti obytné 
zástavby na základě rozptylové studie očekávány 9,77 µg/m3. Vypočtené imisní 
příspěvky k denním ani ročním koncentracím nepřekračují směrné koncentrace WHO 
2005 - roční (20 µg/m3)

 
a 24-hodinovou (50 µg/m3).V případě benzenu bylo 

zjišťováno teoretické navýšení pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění 
pro jednotlivce vlivem expozice při provozu lakovny v nově vybudované hale. 
V současné době bez realizace záměru je vypočtené riziko 6 x 10-6, tedy max. 
6 případů nádorového onemocnění na 1 mil. lidí při celoživotní expozici, resp. za 
70 let. Navržený záměr neznamená změnu rizika. Roční imisní příspěvky těkavých 
organických látek budou u nejbližší obytné zástavby 1 - 3 řády pod zdravotně 
významnými koncentracemi jednotlivých těkavých organických látek. Bližší 
posouzení není možné pro nedostatek dat o složení emitovaných organických látek a 
o stávající pozaďové situaci. V případě xylenu je maximální vypočtený imisní 
příspěvek záměru k průměrné roční hodnotě u nejbližší obytné zástavby 1,61 µg/m3, 
což je koncentrace o 2 řády nižší než hodnota, která by mohla přispívat k ovlivnění 
veřejného zdraví, a znamená, že i při započtení pozadí není třeba očekávat vliv na 
zdravotní stav obyvatel. Z hlediska hlučnosti nebude mít záměr vliv na změnu 
akustického působení posuzovaného provozu na zdravotní stav obyvatel v nejbližší 
zástavbě. Nepříznivé účinky na zdraví v souvislosti s přesunem technologie nejsou 
očekávány. 
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Hodnoty pozadí přímo v posuzované lokalitě nejsou známy, hodnoty naměřené 
na okolních imisních stanicích jsou uvedeny v kapitole 4. Pozadí v rozptylové studii 
(příloha dokumentace č. 5) a v kapitole dokumentace č. C. II. 1. 

V současné době i po vybudování nového výrobního komplexu a jeho uvedení do 
provozu nebude docházet k překračování imisních limitů posuzovaných 
znečišťujících látek s výjimkou 24-hodinového imisního limitu pro PM10. 24-hodinový 
imisní limit byl na nejbližší měřící stanici v roce 2007 překročen 53x, imisní limit 
připouští překročení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok. Příspěvek posuzovaného záměru 
bude však minimální. Klima nebude výstavbou ani provozem záměru ovlivněno.  

Příspěvky k ročním imisním koncentracím TOC a xylenu v rozptylové studii byly 
vypočteny pro účely vyhodnocení zasaženého území. 

Provozovna SIAG CZ, a.s. by neměl okolí obtěžovat nadměrným zápachem, neboť 
vypočítané hodnoty imisních koncentrací xylenu nepřekračují v obytné zástavbě 
hodnotu čichového prahu. Čichový práh xylenu je 4,5 mg/m3 (Odour Treshold). 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A vyvolaná pouze záměrem v žádném 
modelovém bodu nepřekročí požadované hygienické limity pro chráněný venkovní 
prostor a chráněný venkovní prostor staveb, které jsou vymezené v nařízení vlády 
č. 148/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. 

Skutečnou hlukovou situaci bude možné ověřit až přímým měřením hladin 
akustického tlaku A po zprovoznění záměru. 

Záměr neleží v záplavovém území, nenachází se v chráněné oblasti akumulace vod 
(CHOPAV) ani v pásmu hygienické ochrany (PHO). Výstavbou nebude zasažen 
žádný povrchový tok. Nepředpokládá se negativní ovlivnění kvality povrchových 
a podzemních vod. 

Vzhledem k nakládání se závadnými látkami provozovatel vypracuje pro případ 
havárie havarijní plán. Při dodržování platné legislativy se nepředpokládají žádné 
významné změny hydrologických a hydrogeologických charakteristik. 

Řešený záměr se nachází v k. ú. Chrudim, na pozemích 895/1, 951/11, 960/2, 
960/69 a 2746/5. Celková plocha areálu bude 56 600 m2. Dotčené pozemky jsou 
vedeny v katastru nemovitostí jako orná půda, ostatní komunikace a manipulační 
plocha. Investor obdržel Krajským úřadem Pardubického kraje dne 23.4. 2008 
souhlas k trvalému odnětí pozemků parc. č. 951/11 a 960/2 za účelem „výstavby 
průmyslové zóny“. Realizací záměru nedojde k novému záboru zemědělského 
půdního fondu (dále ZPF). Pozemky určené k plnění funkce lesa (dále PUPFL) 
nebyly záměrem dotčeny. 

Zvláště chráněná území, území přírodních parků, významné krajinné prvky a kulturní 
dominanty se v místě záměru ani v bližším okolí nevyskytují.  

Nepředpokládá se významný negativní vliv záměru na faunu a flóru, změny 
v biologické rozmanitosti a ve struktuře a funkci ekosystémů.  



Lakovna ve výrobních prostorech společnosti SIAG CZ, s.r.o. Chrudim 

EMPLA spol. s r.o.,  Hradec Králové - 114 - 

Výrobní hala bude nejvíce pohledově patrná z komunikace I/17 (Chrudim – Čáslav) 
a I/37 (Chrudim – Pardubice), dále pak z místní komunikace severně od záměru 
a z obce Markovice. Areál společnosti SIAG CZ tvoří negativní krajinný prvek 
technického rázu v řešeném území. Estetická kvalita zájmové oblasti již byla 
narušena stávajícími průmyslovými objekty. 

Lokalita neleží na místě historického, kulturního významu. Dle Regionálního muzea 
v Chrudimi nebyly stavbou výrobní haly narušeny archeologické terény. Investor dle 
pracovníka muzea splnil podmínky dané zákonem o státní památkové péči.  

V souvislosti s provozem záměru nedojde ke změně v dopravní infrastruktuře, 
stávající komunikační síť zůstane zachována. Realizace záměru nebude mít vliv na 
jiné druhy dopravy. 

Na základě výše uvedeného shrnutí lze konstatovat, že identifikované nepříznivé 
vlivy posuzovaného záměru nepřekračují ekologickou únosnost území 
a neznamenají ohrožení životního prostředí. Bude ovlivněno ovzduší a stávající 
hluková situace v území, ale z hlediska velikosti vlivů negativní vlivy nepřesahují míru 
stanovenou zákony a dalšími předpisy. 

Za předpokladu realizace dále navržených podmínek k ochraně zdraví obyvatelstva 
a životního prostředí vyplývajících z  procesu posuzování lze konstatovat, že životní 
prostředí v dotčené lokalitě jako celek nebude ovlivněno nad únosnou míru. 

Záměr nebude mít vzhledem ke svému charakteru a umístění žádné nepříznivé vlivy 
za státními hranicemi. 

D.III. Charakteristika environmentálních rizik p ři možných 
haváriích a nestandardních stavech 

Z běžného provozu záměru při dodržování legislativních předpisů a navržených 
opatření nevyplývají pro pracovníky, obyvatele a životní prostředí v okolí areálu 
významná rizika.  

S používanými přípravky, surovinami, produkty výroby a odpady musí být nakládáno 
v souladu se Zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění a dle Zákona 
č. 185/2001 a jeho prováděcích předpisů ve znění pozdějších předpisů.  

S chemickými látkami a přípravky musí být nakládáno v intencích požadavků zákona 
č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a o změně některých zákonů v platném znění. 

Riziko bezpečnosti provozu by tedy představoval pouze případ mimořádné události 
(např. v důsledku technické závady či selhání lidského faktoru). Provoz společnosti 
bude zabezpečen tak, aby se riziko nestandardního stavu či havárií minimalizovalo.  

Potenciální zdroje a náhodný únik závadných látek 

Možným zdrojem havárie je manipulace s provozními hmotami, pohonnými 
a mazacími hmoty v dopravních a obslužných prostředcích. Potenciálním zdrojem 
úniku závadných látek jsou i místa a objekty skladování nebezpečných látek 
a přípravků.  
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Vznik havarijních stavů je do značné míry eliminován stavebním provedením objektů. 
Dále je možné rizika snižovat dobrou organizací práce. 

Vstupní suroviny zejména charakteru chemických látek a chemických přípravků, 
látek uvedených v zákoně o vodách (zákon č. 254/2001 Sb., v platném znění) příloha 
č. 1 jako zvláště nebezpečné a nebezpečné, budou uloženy ve stavebně zajištěných 
skladech. Pro manipulaci s nimi budou zpracovány provozní řády a havarijní plán (viz 
požadavek vyhláška č. 450/2005 Sb.).  

Dle požárně bezpečnostního řešení výrobní haly SIAG CZ nebudou v objektu 
skladovány hořlavé kapaliny nad rámec ČSN 65 0201 čl. 1.1a). 

Používané nát ěrové hmoty (barvy a ředidla):  

HEMPADUR 47149, HEMPADUR ZINC 17369, HEMPATHANE TOPCOAT 55218, 
HEMPEL´S THINNER 08080, HEMPEL´S THINNER 08450. 

HEMPADUR 47149 

Typ výrobku: epoxidová nátěrová hmota (báze pro 2-složkový výrobek) 

Složky nátěrové hmoty: 

středněmolekulární epoxidová pryskyřice (klasifikace – Xi, R36/38, R43) 

xylen (klasifikace – R10, Xn, R20/21, Xi, R38) 

epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu (průměrná molekulová 
hmotnost = 700) (klasifikace – R43, N, R51/53) 

butan-1-ol (klasifikace – R10, Xn, R22, Xi, R41, R37/38, R67) 

1-methoxy-2-propanol (klasifikace – R10) 

benzylalkohol (klasifikace – Xn, R20/22) 

ethylbenzen (klasifikace – F, R11, Xn, R20) 

benzínová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, těžká (klasifikace – Xn, R65, N, 
R51/53) 

Hasební prostředky 

Mezi doporučené patří pěna odolná alkoholu, CO2, prášky, postřik vodou. 
Nevhodným prostředkem je proud vody. 

Produkty rozkladu mohou obsahovat následující látky: oxidy uhlíku halogenované 
sloučeniny oxid nebo oxidu kovu. 

HEMPATHANE TOPCOAT 55218 

Typ výrobku: polyurethanová nátěrová hmota (báze pro vícesložkový výrobek) 

Složky nátěrové hmoty: 

solventní nafta (ropná), lehká aromatická (klasifikace – R10, Xn, R20, R65, Xi, 
R36/37/38, N, R51/53) 

xylen (klasifikace – R10, Xn, R20/21, Xi, R38) 

2-methoxy-1-methylethyl-acetát (klasifikace – R10, Xi, R36) 
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ethylbenzen (klasifikace – F, R11, Xn, R20) 

směs na bázi diamidového vosku (klasifikace – R43, N, R51/53) 

bis (1,2,2,6,6-penta,ethyl-4-piperidyl) sebekát (klasifikace – R43, N, R50/53) 

butyl-akrylát (klasifikace – R10, Xi, R36/37/38, R43) 

Hasební prostředky 

Mezi doporučené patří pěna odolná alkoholu, CO2, prášky, postřik vodou. 
Nevhodným prostředkem je proud vody. 

Produkty rozkladu mohou obsahovat následující látky: oxidy uhlíku, oxid nebo oxidy 
kovu. 

HEMPADUR ZINC 17369 

Typ výrobku: epoxidová základní nátěrová hmota s obsahem zinku (báze pro 
vícesložkový výrobek) 

Složky nátěrové hmoty: 

zinek práškový stabilizovaný (klasifikace – N, R50/53) 

xylen (klasifikace – R10, Xn, R20/21, Xi, R38) 

epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu (průměrná početní molekulová 
hmotnost =<700) (klasifikace – Xi, R36/38, R43, N, R51/53) 

reakční produkt bisfenolu F (klasifikace – Xi, R36/38, R43, N, R51/53) 

butan-1-ol (klasifikace – R10, Xn, R22, Xi, R41, R37/38, R67) 

solventní nafta (ropná), lehká aromatická (klasifikace – R10, Xn, R20, R65, Xi, 
R36/37,38, N, R51/53) 

ethylbenzen (klasifikace – F, R11, Xn, R20) 

alkyn(C12-C14)(2,3-epoxypropyl)ether (klasifikace – Xi, R38, R43) 

Hasební prostředky 

Mezi doporučené patří speciální prášky nebo suchý písek. Nesmí být použita voda, 
hrozí nebezpečí vzniku velmi hořlavých a výbušných výparů. 

Produkty rozkladu mohou obsahovat následující látky: oxidy uhlíku halogenované 
sloučeniny oxid nebo oxidu kovu. 

HEMPEL´S THINNER 08080 

Typ výrobku: ředidlo 

Složky nátěrové hmoty: 

solventní nafta (ropná), lehká aromatická (klasifikace – R10, Xn, R20, R65, Xi, 
R36/37/38, N, R51/53) 

Hasební prostředky 

Mezi doporučené patří pěna odolná alkoholu, CO2, prášky, postřik vodou. Mezi 
nevhodné prostředky je proud vody. 

Produkty rozkladu mohou obsahovat následující látky: oxidy uhlíku 
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HEMPEL´S THINNER 08450 

Typ výrobku: ředidlo 

Složky nátěrové hmoty: 

xylen (klasifikace – R10, Xn, R20/21, Xi, R38) 

butan-1-ol (klasifikace – R10, Xn, R22, Xi, R41, R37/38, R67) 

solventní nafta (ropná), lehká aromatická (klasifikace – R10, Xn, R20, R65, Xi, 
R36/37/38, N, R51/53) 

ethylbenzen (klasifikace – F, R11, Xn, R20) 

Hasební prostředky 

Mezi doporučené patří pěna odolná alkoholu, CO2, prášky, postřik vodou. Mezi 
nevhodné prostředky je proud vody. 

Produkty rozkladu mohou obsahovat následující látky: oxidy uhlíku 

Skladování a bezpečnostní předpisy budou pro všechny vybrané chemické látky 
shodné. 

Skladování 

Skladovat dle platných předpisů pro hořlavé kapaliny. Skladovat na chladném, dobře 
větraném místě odděleně od vzájemně se nesnášejících látek a zdrojů ohně. 
Udržovat mimo dosah oxidačních činidel, silných alkálií a kyselin. Otevřené nádoby 
opět bezpečně uzavřít a skladovat ve svislé poloze. 

Bezpečnostní předpisy 

Při skladování a manipulaci je třeba dbát legislativních ustanovení. Při práci 
s produktem se doporučuje používat pracovní oděv, ochranné rukavice apod. 

Předvídatelné druhy havárií v za řízení a nestandardních stav ů: 

� požár 

� úniky látek škodlivých vodám a půdám 

Riziko havárie nelze vyloučit ani při provozu dopravních prostředků – únik ropných 
látek.  

Požár  

Požár představuje ohrožení vzhledem k nahromadění hořlavých látek (vybavení 
prostor, zásoby pohonných hmot v automobilech). Riziko požáru je možné uvažovat  
např. vlivem poruchy elektroinstalací, vlivem poruchy instalovaných zařízení, havárií 
či nestandardním provozem vozidel apod.  

Negativním projevem požáru pro širší okolí je únik toxických zplodin hoření do 
ovzduší. Tímto může dojít u některých škodlivin k překročení jejich nejvyšších 
přípustných krátkodobých koncentrací v ovzduší. Vliv působení potenciálních 
mimořádných událostí lze označit jako krátkodobý. 
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Problematika bezpečnosti z hlediska požáru bude řešena v příslušném požárním 
řádu. 

Z celého objektu resp. jednotlivých místností nebo provozů vedou minimálně dvě 
nechráněné únikové cesty různým směrem po rovině přímo na volné prostranství. 
Jednotlivé místnosti resp. požární úseky (skupiny místností) objektu mající jednu 
únikovou cestu slouží pro max 120 osob a proto postačuje jedna úseková cesta. Dle 
požárně bezpečnostního řešení výrobní haly SIAG CZ únikové cesty z posuzovaných 
objektů vyhovují ((§41 g) vyhl 246/2001 Sb.). 

Okolní objekty jsou ve vzdálenosti větších než 50 m, jejich požárně nebezpečné 
prostory nezasahují posuzovanou stavbu. 

Elektroinstalace bude navržena dle prostředí stanovených příslušnými normami. 
Objekt bude chráně hromosvodem. 

Pro vnější odběrná místa pro hašení požáru bude využit vodovodní řad, který je 
vzdálen cca 25 m. Objekty budou vybaveny hadicovými systémy (nástěnné hydranty) 
s tvarově stálou hadicí. Uvažuje se zřízením pěti vnitřních požárních hydrantů, 
přičemž se počítá s účinným dostřikem kompaktního proudu 10 m. Vnitřní rozvod 
vody musí být nadimenzován tak, aby i na nejnepříznivěji položené přítokovém 
ventilu nebo kohoutu hadocového systému byl zajištěn hydrostatický přetlak alespoň 
0,2 MPa a současně průtok vody uzavíratelné proudnice v množství alespoň Q = 
0,3 l.s-1.  

Pro případ vzniku požáru v jednotlivých objektech areálu společnosti budou 
posuzované objekty dostatečně vybaveny přenosnými hasicími přístroji (práškovými 
a sněhovými). 

Opatření: 

Zaměstnanci obsluhující technologii a pohybující se v areálu budou obeznámeni 
s požárně bezpečnostními směrnicemi. Protipožární ochraně bude věnována 
patřičná pozornost jak v rámci přípravy projektu, tak při běžném provozu.  

Vjezd do areálu závodu, musí být přizpůsoben vjezdu požárních vozidel. 

Únik látek škodlivých vodám a p ůdám 

Možným zdrojem ohrožení a kontaminace povrchových a podzemních vod a půdy 
(popř. geologického podloží) by se mohly stát používané nebezpečné látky 
a produkované odpady. 

Vzhledem k nakládání s chemickými látkami a přípravky, které lze dle zákona 
č. 254/01 Sb. o vodách a o změně některých zákonů v platném znění označit jako 
nebezpečné závadné látky, je společnost SIAG CZ s.r.o. povinna učinit odpovídající 
opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových či podzemních vod nebo do 
kanalizace. 

Před zprovozněním záměru bude vypracován havarijní plán pro případ úniku látek 
nebezpečných vodám, kde budou podrobně popsány potenciální zdroje úniku 
závadných látek, úniková místa a možné havarijní situace. Na základě 
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předpokládaných havarijních úniků a jejich popisu bude uveden postup likvidace 
havárie. Dále budou navržena odpovídající opatření k prevenci havárií a k odstranění 
jejich případných následků.  

Pro zdolání havarijních situací musí být pro fázi samotného provozu záměru 
provozovatel připraven na účelné řešení havarijních situací.  

Pro případy znečištění půdy náhodnými úniky bude zřízen tzv. havarijní bod 
s prostředky pro zdolání náhodného úniku, zázemí bude také vybaveno hasícími 
prostředky, lékárničkou pro první předlékařskou pomoc a ochrannými pomůckami pro 
pracovníky (pracovní a gumové rukavice, ochranný štít či brýle, gumová ochranná 
obuv). Prostředky pro zdolání náhodného úniku závadných látek budou uloženy na 
přístupném místě. 

V případě úniku závadných látek na nezpevněnou plochu se bude postupovat 
následovně: 

1. ihned přerušit únik látek a odstranit možné zdroje vznícení,  

2. zachytit a zneškodnit uniklou kapalinu,  

3. odstranit a zneškodnit kontaminovanou zeminu. 

Je nutné ihned přerušit nebo alespoň omezit únik závadných látek – dle charakteru 
mimořádné události (dočasně utěsnit poškozená místa, otvory či praskliny (např. 
utěsňovací pastou či tmelem, fóliemi, využít náhradních nádob, apod.). Také je 
důležité z místa odstranit možné zdroje vznícení (vypnout chod stroje či mechanismu 
apod.).  

Při úniku závadných látek na nezpevněnou plochu je nutné dle možností zabránit 
rozšiřování látek do míst dosud nezamořených a závadnou látku urychleně zachytit - 
uniklou kapalinu přemístit do náhradní nádoby, zbytek zachytit pomocí savého 
materiálu (sypký sorbent, piliny, sorpční rohože atp.). Znečištěné sorbenty se 
shromáždí do označených PE pytlů nebo označených a uzavřených sudů s víkem 
a poté je třeba zajistit jejich odstranění. Kontaminovanou zeminu je nutné urychleně 
odstranit z terénu ručně (pomocí lopaty a krumpáče), nebo v případě většího rozsahu 
úniku vytěžit pomocí strojní mechanizace a odvézt na zabezpečenou skládku 
nebezpečných odpadů. 

Opatření: 

Při nakládání s chemickými látkami budou dodržovány obecné zásady (viz kapitola 
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody). 

Používané instalace a technologická zařízení se budou pravidelně kontrolovat 
a udržovat v rozsahu dle požadavků dodavatele a platné legislativy. 

Motorová vozidla a strojní mechanismy, které budou využívány v rámci provozu 
záměru, musí být ve vyhovujícím technickém stavu. Pohyb nákladních vozidel 
a strojních zařízení bude prováděn pouze po komunikacích, příp. cestách 
a zpevněných plochách k tomuto účelu určených.  
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Pro situace nestandardních stavů (náhodných úniků vodám závadných látek) musí 
být provozovatel zařízení připraven na urychlené provedení nezbytných opatření. 
V areálu zařízení musí být k dispozici dostatečné množství sorpčních prostředků 
a ochranné pomůcky, pracovní náčiní a nepropustná sběrná nádoba.  

V případě úniku závadných látek na nezpevněnou plochu bude přerušen jejich další 
únik a odstraněny možné zdroje vznícení, unikající kapalina bude zachycena 
a zneškodněna, kontaminovaná zemina ze sousedních pozemků bude sejmuta 
a odvezena k likvidaci.  

Konkrétní pracovní postupy při likvidaci uvedených nestandardních stavů budou 
uvedeny v provozním řádu zařízení, který bude obsahovat mimo jiné požárně-
bezpečnostní směrnice a schválený Plán opatření pro případ havárie a zhoršení 
jakosti vod. S havarijním plánem, pracovními postupy i pravidly pro bezpečnost práce 
budou pravidelně seznamováni všichni dotčení pracovníci. V případě havárie se 
bude postupovat podle zpracovaného plánu. 

Všeobecné požadavky pro zajištění bezpečnosti práce: 

Všichni pracovníci jsou povinni osvojit si a dodržovat předpisy a pokyny k zajišťování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásady bezpečného chování na pracovišti, 
stanovené pracovními postupy.  

Zaměstnanci jsou dále povinni: 

- používat při práci předepsané ochranné pomůcky, pracovní oděvy, prostředky 
a zařízení, udržovat na pracovišti pořádek a čistotu,  

- být seznámeni se základními poplachovými směrnicemi pracoviště, 

- ovládat pravidla použití hasicích přístrojů, 

- dodržovat požární a bezpečnostní předpisy pracoviště.  

D.IV. Charakteristika opat ření k prevenci, vylou čení, snížení 
pop řípadě kompenzaci nep říznivých vliv ů na životní 
prost ředí 

Preventivní opat ření 

Etapa před provozem záměru 

Pro povolení k umístění středního a velkého zdroje znečišťování ovzduší vypracovat 
odborný posudek dle § 17 zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění a předložit ho 
příslušným orgánům ochrany ovzduší. 
V rámci přípravy i provozu záměru musí být v maximální možné míře provedena 
všechna dostupná opatření zabraňující erozi půdy. Odkryté plochy budou zajištěny 
(např. zatravněny) co možná nejrychleji, aby nedocházelo k erozivním projevům, 
prašnosti, splachům půdy či zaplevelení. 

Ozelenění by bylo vhodné doplnit vhodnými dřevinami. To by mělo být řešeno 
s ohledem na původní – přirozená společenstva a biogeografické podmínky. Projekt 
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by měl obsahovat i plán údržby zeleně. Záměr ozelenění areálu je nutné konzultovat 
s příslušným orgánem ochrany životního prostředí. 

Sklady chemických látek a přípravků ve smyslu zákona o chemických látkách 
a přípravcích (zák.č. 356/2003 Sb.), sklady zvlášť nebezpečných a nebezpečných 
látek ve smyslu zákona o vodách (zák.č. 254/2001 Sb.) budou stavebně 
zabezpečeny proti úniku do kanalizace a do životního prostředí. Stejné platí 
o pracovištích a manipulačních plochách, kde s nimi bude nakládáno. 

Budou vyspecifikované prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů 
a ostatních látek závadným vodám včetně průběžně skladovaných množství; tyto 
budou shromažďovány pouze v nejmenším nutném množství a to ve vybraných 
a označených prostorách v souladu s příslušnými vodohospodářskými předpisy 
a předpisy odpadového hospodářství. 

Před provozem záměru vypracovat dle zákona 59/2006 Sb. navrhnout zařazení 
objektu nebo zařízení do A nebo skupiny B, popřípadě vypracovat protokol 
o nezařazení (dle §4). 

Etapa provozu záměru 

Nakládání s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod musí 
respektovat ochranu jakosti povrchových a podzemních vod v souladu se Zákonem 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů. Záměr bude řešen tak, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních 
ani povrchových vod a půdy jeho provozem. Z hlediska ochrany vod i půd je třeba 
zabezpečit látky závadné vodám a půdě dle příslušných legislativních předpisů. 

Suroviny (především chemické látky a přípravky) pro výrobu se budou skladovat 
v uzavřených nádobách na určených, zabezpečených místech. Budou dodržovány 
obecné zásady skladování a nakládání s nebezpečnými (závadnými) látkami 
(uvedené v kapitole č. D. I. 4.).  

Během provozu záměru se budou osobní i nákladní vozidla pohybovat pouze po 
zpevněných komunikacích.  

V etapě provozu záměru bude prováděna pravidelná kontrola a údržba instalací 
a technologických zařízení v rozsahu dle požadavků dodavatele a platné legislativy 
a kontrola dodržováním provozních a pracovních postupů a pracovní kázně. Dále se 
bude kontrolovat dodržování pracovních postupů a předpisů. 

Bude prováděno pravidelné vzorkování odpadních vod, rozsah a četnost stanoví 
příslušný vodoprávní úřad. Odpadní vody vypouštěné do kanalizace musí splňovat 
limity jakosti dané kanalizačním řadem. Nakládání s odpadními vodami musí být 
v souladu se smlouvou o odvádění odpadních vod, uzavřenou s provozovatelem 
veřejné kanalizace a ČOV. 

Na provozovnu je třeba zpracovat plán opatření pro případ havárie (dále havarijní 
plán) ve smyslu požadavků vyhlášky č. 450/2005 Sb.  

V areálu společnosti musí být shromažďovány pouze odpady související s jejím 
provozem. Chemické přípravky (např. barvy a laky používané při údržbě, 
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v technologii apod.) i odpady je třeba správně shromažďovat (a zabezpečit) 
a nakládat s nimi dle požadavků platné legislativy. Prostory, kde se bude nakládat 
s těmito látkami či odpady, musí být vybaveny sanačními prostředky.  

Provozovatel bude původcem odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Musí být vedena 
průběžná evidence o odpadech a plněny další povinnosti vyplývající z tohoto zákona 
a prováděcích předpisů. Je třeba dbát na předcházení vzniku odpadů, omezovat 
jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Jednotlivé druhy odpadů musí být 
předávány pouze osobám oprávněným k nakládání s těmito druhy odpadů.  

Po uvedení do provozu plnit povinnosti provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší, 
stanovené v § 11 a 12 zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění.  

V pravidelných intervalech daných vyhláškou MŽP č. 356/2002 Sb., v platném znění 
provádět jednorázové autorizované měření emisí u středního  a velkého zdroje 
znečišťování ovzduší. 

Vypracovat Provozní evidenci středního a velkého zdroje znečišťování ovzduší 
v souladu s vyhláškou MŽP č. 356/2002 Sb., v platném znění. 

Provozovatel velkého zdroje znečišťování má dle zákona č. 86/2002 Sb., v platném 
znění povinnost vypracovat provozní řád. 

U malého zdroje znečišťování ovzduší zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby 
měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu 
spalinových cest. 

Při provozu skladového komplexu je nutné dbát na omezování sekundární prašnosti 
důslednou údržbou a čištěním parkovacích ploch. 

Provoz lakovny bude organizačně zabezpečen takovým způsobem, který maximálně 
omezí možnost vzniku negativního ovlivnění životního prostředí v dané lokalitě 
a možnost narušení faktorů pohody. 

Následná opat ření 

Pro ověření závěrů hlukové studie je třeba během zkušebního provozu záměru 
provést kontrolní akreditované měření vlivu hluku na hranici venkovního prostoru 
a na hranici venkovního prostoru obytných budov a porovnat výsledky 
s předpokládaným stavem. V případě překročení limitů bude třeba realizovat 
dodatečná protihluková opatření. 

Kompenza ční opat ření 

S kompenzačními opatřeními se neuvažuje. 
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování 
a výchozích podklad ů při hodnocení vliv ů 
Modelové prognostické výpo čty: 

1. Rozptylové studie emisí ze stacionárních zdrojů dle metodiky SYMOS´97 - 
Systém modelování stacionárních zdrojů, ČHMÚ Praha 1998. 

2. Software – výpočtový model dle metodiky SYMOS´97 - Systém modelování 
stacionárních zdrojů, verze 2003. 

3. Hluková studie ze stacionárních zdrojů a dopravních prostředků. 

4. Výpočtový software pro vyhodnocování vlivů zdrojů hluku „Hluk+, Verze 7.16 
Profi - Výpočet dopravního a průmyslového hluku ve venkovním prostředí“. 

Při popisu zájmového území byly využity údaje týkající se stavu dotčeného území 
a jeho přírodních podmínek z dostupných literárních pramenů a studií a na základě 
provedených terénních průzkumů.  

Vybrané doplňující údaje, studie, mapové podklady a ostatní přílohy jsou přiloženy 
v závěru dokumentace.  

Hlavní výchozí teze, prameny, literatura  

Mapové podklady: 

Agroprojekt a.s.: Generel místního územního systému ekologické stability 
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Ústní a faxové informace 

Informace od pracovníků společnosti MSlo, s.r.o. (projektant záměru) a SIAG CZ, 
s.r.o. (investor záměru) 

Informace a podklady od pracovníků městského úřadu v Chrudimi 

Webové stránky:  

http://www.chmu.cz/ 
http://www.env.cz/ 
http://geoportal.cenia.cz 
http://heis.vuv.cz/ 
http://www.chrudim-city.cz/ 
http://mapy.1188.cz/ 
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http://www.nature.cz 
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
http://www.ochranaprirody.cz/ 
http://www.pardubickykraj.cz 

D.VI. Charakteristika nedostatk ů ve znalostech 
a neur čitostí, které se vyskytly p ři zpracování dokumentace 
Imisní situace přímo v dotčené lokalitě není trvale sledovaná žádnými 
monitorovacími stanicemi. 

Hluková zátěž je vypočtena uznávanými prognostickými postupy na základě znalosti 
dopravního zatížení. 

Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí, hluku nejsou a nemohou být 
absolutně přesnou prognózou - jsou postaveny na základě současného poznání. 
Nejistoty hodnocení zdravotních rizik vycházejí z použitých dat nejistot 
experimentálně získaných (naměřených a odhadnutých) hodnot, nejistotami 
odvozených vztahů a závislostí atd.. Použité vztahy mezi hlukovou expozicí a jejím 
účinkem nelze považovat za absolutně platné vzhledem k rozdílnému stupni 
vnímavosti a citlivosti jedinců a vlivem konkrétních místních podmínek. 

Nejsou známy bližší informace o exponované populaci (citlivé skupiny populace, 
jejich velikost a věková skladba, doba trávená v obytné zóně a jiné aktivity 
v zájmovém území, dispoziční řešení domů a bytů). 

Předpokládané bilance surovin, vody, jakož i druhů odpadu byly odhadnuty na 
základě znalosti obdobných provozů. 

Tyto skutečnosti by však zásadně neměly ovlivnit řešení stavby ve vztahu 
k životnímu prostředí a zdraví obyvatelstva.  
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
V dokumentaci je hodnocen stávající stav (nulová varianta) a varianta řešení záměru 
předložená oznamovatelem (aktivní varianta). 

Nulová varianta – řešení bez činnosti – znamená zachování výrobní haly, tak jak byl 
odsouhlasen ve zjišťovacím řízení ze dne 17.6. 2008, tj. bez lakování, které je nově 
navržené.  

Z hlediska situování záměru je zvažována pouze jedna aktivní varianta daná změnou 
využití stavby „výrobní areál SIAG CZ“.  

Vzhledem k vzájemné provázanosti výroby ve staré a nové části provozu, je umístění 
v sousedství vhodné z důvodu využití již stávajícího zázemí a řízení celé firmy a je 
v souladu s platným územním plánem města. 

Realizací záměru dojde ke vzniku nových zdrojů hluku i emisí. S tím souvisí zvýšení 
hladin akustického tlaku A a imisní koncentrace některých škodlivin. Dle 
provedených výpočtů rozptylové a hlukové studie a z hodnocení vlivů na zdraví pro 
obyvatele v okolí výrobního areálu vyplývá, že nebudou překročeny stanovené limity 
či přijatelnost zdravotních rizik. 

Estetická kvalita zájmové oblasti již byla narušena průmyslovou činností v okolí 
areálu. Realizací záměru nedojde ke změně vizuálního vnímání průmyslové lokality. 

Zájmová lokalita nebude ovlivněna nad únosnou míru. 
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F. ZÁVĚR 

Dokumentace na záměr „Lakovna ve výrobních prostorech společnosti SIAG CZ, 
s.r.o. Chrudim“ byla zpracováno podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů. 

Byly posouzeny očekávané vlivy během provozu záměru společnosti SIAG CZ, s.r.o. 
na složky životního prostředí a veřejné zdraví, a to komplexně. Výstupy 
z uvažovaného záměru budou zajištěny tak, aby bylo minimalizováno negativní 
působení mimo areál společnosti. Předkládaná dokumentace prokázala, že provoz 
záměru nebude významně nepříznivě ovlivňovat životní prostředí ani obyvatelstvo. 

S realizací zám ěru dle navrženého technického řešení a umíst ění lze souhlasit 
a to za podmínky respektování všech navržených opat ření. 
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G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Řešený záměr se bude nacházet v severozápadní části města Chrudim, v městské 
části IV. v průmyslové zóně města Chrudim určené pro výstavbu výrobních objektů. 
Posuzované území se nachází v areálu bývalé Transporty Chrudim v Průmyslové 
ulici. Pozemek byl v dřívější době zemědělsky využíván. Zájmové území je z jižní 
a severní strany ohraničeno vlečkou, na severní straně je rovněž trať ČD č. 017 – 
Chrudim – Heřmanův Městec. Navrhovaný záměr je umístěn na ploše průmyslová 
zóny. 

Předmětem záměru je výroba věží větrných elektráren do výšky 105 m a dílu nosné 
konstrukce jednotlivých zařízení. V nové výrobní hale je navržen provoz, kde se bude 
provádět sestava jednotlivých segmentů věží. Součástí nové výrobní haly bude 
tryskání a lakování. Součástí objektu je i sociální zázemí s kancelářemi, sklad, 
parkovací a manipulační plocha. 

Realizace zám ěru umožní modernizaci stávajícího procesu lakování,  které se 
už ve stávající hale nebude dále provozovat. 

Posuzovaná technologie bude umístěna v nově vybudované hale, která se nachází 
v blízkosti stávající výrobní haly. Do nové výrobní haly se přestěhuje technologie 
lakování a technologie tryskání. Tyto činnosti budou ve stávající hale zrušeny. 

Předpokládaná kapacita lakovny bude cca 473 200 m2/rok povrchově upravené 
plochy.  

Ve skladu bude skladováno přibližně 3 402,8 kg nátěrových hmot + 270,4 l ředidla (tj. 
množství na 2 dny). 

Provoz bude probíhat ve 2 směnách (cca 260 pracovních dnů/rok). Celkem ve všech 
směnách bude pracovat max. 45 osob. 

Obyvatelstvo 

Vlastní zájmové pozemky a jejich bezprostřední okolí není rekreačně využíváno. 
Není ani předmětem vázaného cestovního ruchu, v místě není sportoviště či jiné 
místo soustředění rekreačních či oddechových aktivit. Záměr tak lze z hlediska 
uvedeného vlivu považovat za nepříliš významný. 

Z hodnocení zdravotních rizik pro obyvatele v souvislosti s běžným provozem 
plánovaného záměru vyplývá, že příspěvek míry rizika účinku posuzovaných 
škodlivin vyvolaný běžným provozem záměru není významný.  

Ovzduší 

Hodnoty pozadí přímo v posuzované lokalitě nejsou známy, byly použity hodnoty 
naměřené na okolních imisních stanicích. 
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V současné době i po vybudování nového výrobního komplexu a jeho uvedení do 
provozu nebude docházet k překračování imisních limitů posuzovaných 
znečišťujících látek s výjimkou 24-hodinového imisního limitu pro PM10. 24-hodinový 
imisní limit byl na nejbližší měřící stanici v roce 2007 překročen 53x, imisní limit 
připouští překročení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok. Příspěvek posuzovaného záměru 
bude však minimální.  

Příspěvky k ročním imisním koncentracím TOC a xylenu v rozptylové studii byly 
vypočteny pro účely vyhodnocení zasaženého území. 

Provozovna SIAG CZ, a.s. by neměl okolí obtěžovat nadměrným zápachem, neboť 
vypočítané hodnoty imisních koncentrací xylenu nepřekračují v obytné zástavbě 
hodnotu čichového prahu. Čichový práh xylenu je 4,5 mg/m3 (Odour Treshold). 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem souhlasí zpracovatel rozptylové studie 
s posuzovaným záměrem, tj. vybudování nové výrobní haly společnosti SIAG CZ, 
a.s. Chrudim s tím, že realizace a provoz záměru budou provedeny v souladu 
s rozptylovou studií a budou respektována doporučení zpracovatele rozptylové 
studie. 

Není předpoklad, že stavba bude významným zdrojem zápachu. Klima nebude 
stavbou ovlivněno. 

Hluk 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A vyvolaná pouze záměrem v žádném 
modelovém bodu nepřekročí požadované hygienické limity pro chráněný venkovní 
prostor a chráněný venkovní prostor staveb, které jsou vymezené v nařízení vlády 
č. 148/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. 

Skutečnou hlukovou situaci bude možné ověřit až přímým měřením hladin 
akustického tlaku A po zprovoznění záměru. 

Voda 

Řešený záměr se nenachází v chráněné oblasti akumulace vod (CHOPAV). 
Ochranná pásma vodních zdrojů se na lokalitě nenachází a jsou dostatečně 
vzdáleny od posuzované lokality.  

Při běžném provozu a nakládání s přípravky, odpady a odpadními vodami v celém 
areálu společnosti dle požadavků platné legislativy a dodržování všech navržených 
opatření se nepředpokládá kontaminace vod a půdy. 

Při dodržování legislativních předpisů a všech doporučených opatření nejsou 
předpokládány žádné významné změny hydrologických a hydrogeologických 
charakteristik během prováděné výstavby ani následným provozem záměru.  

Ve výrobní hale SIAG CZ budou vznikat pouze splaškové odpadní vody. Vzhledem 
k charakteru záměru nebude docházet k produkci technologických odpadních vod.  
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Navržená hala bude zásobena pitnou vodou ze stávajícího vodovodu (vodoměrné 
šachty). Pro hašení požáru bude vodovodní řad využit také.  

Splaškové vody ze sociálních zařízení budou napojeny přímo do kanalizační 
přípojky, která bude svedena do ČOV. 

Dešťové vody budou částečně svedeny do oddílné dešťové kanalizace (např. 
dešťové vody ze střechy objektu, živičné vozovky a z parkoviště) a částečně svedeny 
do přilehlé zeleně na okrajích zpevněných ploch (z manipulační plochy). Pro dešťové 
vody ze skladovací plochy je navržen zasakovací příkop (o objemu odpovídající 
dvojnásobku navrhovaného deště, tj. cca 200 m3). 

Půda 

Záměrem budou dotčeny pozemky v k.ú. Chrudim, číslo katastrálního území je 
654299. Řešený záměr se nachází v k. ú. Chrudim, na pozemích 895/1, 951/11, 
960/2, 960/69 a 2746/5. Celková plocha areálu bude 56 600 m2. Dotčené pozemky 
jsou vedeny v katastru nemovitostí jako orná půda, ostatní komunikace 
a manipulační plocha. Investor obdržel Krajským úřadem Pardubického kraje dne 
23.4. 2008 souhlas k trvalému odnětí pozemků parc. č. 951/11 a 960/2 za účelem 
„výstavby průmyslové zóny“. Realizací záměru nedojde k novému záboru 
zemědělského půdního fondu (dále ZPF). Pozemky určené k plnění funkce lesa 
nebyly záměrem dotčeny. 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Nerostné zdroje se v dotčeném území nenachází. Změny hydrogeologických 
charakteristik se nepředpokládají. 

Na parcelních číslech 960/2 a 951/11 byl proveden společností Ekomonitor, spol 
s.r.o. inženýrsko-geologický průzkum, pedologický průzkum. Průzkum byl realizován 
i k ověření stavu případné kontaminace nesaturované zóny horninového prostředí. 
V rámci realizace průzkumných prací v nesaturované zóně horninového prostředí, 
které byly zaměřeny na ověření kontaminace v sousedním areálu vyskytujícími se 
průmyslovými polutanty CIU, NEL a BTEX, nebyla tato kontaminace v posuzovaných 
ukazatelích potvrzena. 

Flóra, fauna, ekosystémy 

Stavba se nedotkla žádné chráněné části přírody. Nemá na chráněná území a prvky 
územního systému ekologické stability vliv.  

Nepředpokládá se negativní vliv ani na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
(soustavy Natura 2000) ani na změny v biologické rozmanitosti a ve struktuře 
a funkci ekosystémů. 

Krajina 

Estetická kvalita zájmové oblasti již byla narušena průmyslovou činností v okolí 
záměru. Výška objektu nepřesáhne 30 metrů. Vzhledem k charakteru záměru, tj. 
změna technologie ve výrobních prostorech společnosti SIAG CZ Chrudim, se 
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nepředpokládá  negativní ovlivnění krajinného rázu. Během provozu záměru se 
nepředpokládají negativní vlivy na funkční využití okolní krajiny.  

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Lokalita neleží na místě historického, kulturního významu. Regionálním muzeem 
v Chrudimi byl proveden záchranný archeologický výzkum. Archeologické terény 
nebyly narušeny. Investor dle pracovníka muzea splnil podmínky dané zákonem o 
státní památkové péči. Jiné vlivy na hmotný majetek a ostatní lidské výtvory se 
nepředpokládají. 

Struktura a funkční využití území 

Umístění plánovaného záměru je v souladu s územním plánem města Chrudim. 
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H. PŘÍLOHY 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace 
je přílohou dokumentace č. 2. 

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném 
znění je přílohou dokumentace č. 3. 

Seznam p říloh dokumentace  

Dokumentace stavby a ostatní p řílohy: 

Příloha č. 1:  Výkresová dokumentace záměru 

Příloha č. 2: Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska plánovací 
dokumentace 

Příloha č. 3: Stanovisko orgánu ochrany přírody podle zákona 114/1992 Sb., 
v platném znění 

Příloha č. 4:  Vybrané bezpečnostní listy 

Příloha č. 5:  Rozptylová studie 

Příloha č. 6:  Hluková studie 
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