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B.  ÚDAJE  O  ZÁMĚRU   

B.I.  Základní  údaje 
 
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 
Název záměru:   
JTEKT Pardubice, DC Machine No. 7 (dále jen fáze DC 7). 
Zařazení záměru: 
Hodnocený záměr naplňuje dikci bodu 4.1. v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací 
řízení) přílohy č.1 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění: „ Průmyslové provozy na 
zpracování železných kovů, včetně válcování za tepla, kování kladivy a pokovování., 
provozy na tavení, včetně slévání či legování, neželezných kovů kromě vzácných 
kovů, včetně recyklovaných produktů – kovového šrotu, jeho rafinace a lití“.    
Na hodnocený záměr  se dále vztahuje ustanovení §4 odstavec 1) písmeno c) zákona 
č. 100/2001 Sb. v platném znění: „ Záměry uvedené v příloze č.1 k tomuto zákonu v 
kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo 
rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být 
významně zvýšena jeho kapacita a rozsah, nebo pokud se významně mění jeho 
technologie, řízení provozu nebo způsob užívání. Tyto záměry a změny záměrů 
podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení“.  
Příslušným úřadem pro zjišťovací řízení je v tomto případě Krajský úřad Pardubického 
kraje.  
Předchozí procesy posuzování vlivů na životní prostředí: 
Pro výstavbu a provoz první fáze výstavby závodu JTEKT Pardubice bylo firmou 
EMPLA  spol. s r.o., Hradec Králové zpracováno oznámení pod názvem „Výstavba 
areálu Toyoda pro výrobu automobilových součástek, průmyslová zóna Staré Čívice – 
Pardubice“  v říjnu 2002. Tento záměr byl zařazen dle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 
Sb. do kategorie II, bod 4.1. a 10.6. Příslušným úřadem pro zjišťovací řízení byl 
Krajský úřad Pardubického kraje, který pod č.j. OŽPZ/5893/02/FE/EIA-UZ ze dne 
26.11.2002 vydal závěr zjišťovacího řízení,  ve kterém dospěl k závěru, že předložený 
záměr nebude posuzován podle citovaného zákona. Tato fáze je v rámci tohoto 
oznámení označována jako fáze 1 (F1). Stavba byla realizována v plném rozsahu. 
Pro rozšíření výrobní kapacity závodu JTEKT Pardubice bylo firmou ECO-ENVI-
CONSULT ve spolupráci se střediskem odpadů Mníšek s.r.o. zpracováno oznámení 
pod názvem „JTEKT Pardubice Phase 2“ v říjnu 2006. Tento záměr naplňoval 
ustanovení §4 odstavec 1) písmeno c) zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. 
Příslušným úřadem pro zjišťovací řízení byl Krajský úřad Pardubického kraje, který 
pod č.j. 46820-14/2006/OŽPZ/FE ze dne 30.11.2006 vydal závěr zjišťovacího řízení  
ve kterém dospěl k závěru, že předložený záměr nebude dále posuzován podle 
citovaného zákona. Tato fáze výstavby je v rámci tohoto oznámení označována jako 
fáze 2/1 (F2/1). Stavba byla realizována v plném rozsahu. 
Pro rozšíření výrobní kapacity závodu JTEKT Pardubice bylo firmou ECO-ENVI-
CONSULT zpracováno oznámení pod názvem „JTEKT Pardubice Phase 2/2“ v říjnu 
2008. Tento záměr naplňoval ustanovení §4 odstavec 1) písmeno c) zákona č. 
100/2001 Sb. v platném znění. Příslušným úřadem pro zjišťovací řízení byl Krajský 
úřad Pardubického kraje, který pod č.j. 46679-7/2008/OŽPZ/FE vydal závěr 
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zjišťovacího řízení  ve kterém dospěl k závěru, že předložený záměr nebude dále 
posuzován podle citovaného zákona. Tato fáze výstavby je v rámci tohoto oznámení 
označována jako fáze 2/2 (F2/2). Stavba byla dosud realizována pouze částečně. 
(Linky č.3 a 4 jsou v provozu, linka 5 je ve zkušebním provozu a linka 6 má být 
uvedena do zkušebního provozu v roce 2012). 
 
B.I.2.  Kapacita (rozsah) záměru 
Stávající stav 

Jak již bylo uvedeno, výrobní zařízení firmy JTEKT bylo do výrobní haly osazováno 
postupně. Ve fázi 1 byla osazena výrobní linka pro výrobu komponent pro převodovky. 
Tato linka je dále označována jako stará slévárna a v rámci hodnoceného záměru 
nedojde na této lince k žádným významnějším změnám. 
Ve fázi 2/1 byly osazeny dvě výrobní linky (linka č.1 a č.2) pro výrobu komponent pro 
posilovače řízení. Tyto dvě linky jsou v trvalém provozu. 
Ve fázi 2/2 byly navrženy další čtyři výrobní linky (linka č.3, č.4, č.5, č.6) pro výrobu 
komponent pro posilovače řízení. Dvě z těchto linek (č.3 a č.4) jsou v trvalém provozu, 
linka č.5 je v současné době ve zkušebním provozu, linka č.6 má být uvedena do 
zkušebního provozu v roce 2012. 
Dne 15.5.2009 vydal Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ pod č.j. KrÚ 5263-
19/2009/OŽPZ/MV  integrované povolení k provozu zařízení „Slévárenský provoz pro 
tlakové lití hliníkových slitin“. Toto integrované povolení se vztahuje na úplný provoz 
fází 1, 2/1 a 2/2., tj. na provoz staré slévárny a šesti výrobních linek v nové slévárně.  
Dle tohoto IP jsou uvedeny následující denní kapacity pecí a licích strojů. Celková 
projektovaná kapacita tavících pecí je 47,76 tun/den (1 x 4,56 /F1/ + 6 x 7,2 /F2/1 + 
F2/2/). Projektované kapacity licích strojů jsou uvedeny jako 1 x 4,08 /F1/ + 6 x 5,1 
/F2/1 + F2/2/ = 34,68 tun/den. Roční kapacity nejsou IP stanoveny.  
Výše uvedené kapacity licích strojů jsou uváděny jako maximální, teoretické a jsou 
stanoveny za předpokladu, že licí stroj je v činnosti 24 hod/den. Skutečné denní 
kapacity jsou nižší, každý licí stroj je v současné době průměrně cca 1 hod/směna 
mimo provoz (údržba, opravy, výměny forem apod.). Skutečná, reálná stávající 
kapacita licích strojů tak je 3,57 + 6 x 4,46 = 30,33 tun/den. 
Provoz všech výrobních linek je třísměnný od pondělí do pátku. Dále je zařízení mimo 
provoz v době celozávodní dovolené a o svátcích, na straně druhé může být 
provozováno 3 směny v měsíci pro mimořádnou výrobu. V následující bilanci je proto 
uvažováno s fondem provozní doby ve výši 250 dní v roce. 
Roční kapacity licích strojů v úrovni kapacit dle IP jsou uvedeny v tabulce: 

Stávající stav dle IP 
 Stará slévárna Licí stroje 1 - 6 C E L K E M 
Teoretická kapacita (tun/den) 4,08 6 x 5,1 34,68 
Prostoje stroje (hod/směna) 1 1 - 
FPD stroje (hod/den) 21 21 - 
Reálná kapacita (tun/den) 3,57 6 x 4,46 30,33 
Kalendářní FPD (den/rok) 365 365 - 
Nevýrobní FPD /So, Ne, svátky, dovolená/ (den/rok)  -126 -126 - 
Mimořádná výroba (den/rok)  +11 +11 - 
Výrobní FPD (den/rok) 250 250 - 
Reálná výrobní kapacita (tun/rok) 892,5 6 690 7 582,5 

Hmotnost dovezených ingotů dosahuje v průměru cca 45 % z uváděné kapacity licích 
strojů. Zbývajících cca 55 % hliníku (přetoky, nekvalitní výroba a další recyklovatelné 
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odpady hliníku při opracování) se vrací zpět do tavících pecí. O toto recyklované 
množství se tak snižuje i dovoz vstupní suroviny – hliníkových ingotů. Bilance dovozu 
hliníku je uvedena v tabulce: 

Stávající stav dle IP 
 Stará slévárna Licí stroje 1 - 6 C E L K E M 
Dovoz hliníku (tun/rok) 402 3 010 3 412 

Hodnocený záměr 

V rámci hodnoceného záměru se předpokládá navýšení reálné kapacity licích strojů 
čtyřmi způsoby: 
a) Zkrácením cyklů lití na nové slévárně   
V současné době trvá lití odlitků na nové slévárně (licí stroje 1 – 6) 42 – 48 sekund, tj. 
75 – 86 cyklů za hodinu podle požadovaného druhu výrobku. Těmto cyklům odpovídá 
uváděná průměrná denní teoretická kapacita licích strojů ve výši 5,1 tun/den. Realizací 
technických opatření předpokládá oznamovatel snížení doby cyklu a tím navýšení 
průměrné denní teoretické kapacity na hodnotu 5,6 tun/hod. Tato úprava se 
nevztahuje na provoz staré slévárny.  
b) Zkrácením doby prostojů licích strojů  
V současné době je průměrná doba prostojů licích strojů cca 1 hodina/směna. 
Realizací technických opatření předpokládá oznamovatel snížení doby prostojů na 0,5 
hod/směna. Tímto opatřením se zvýší reálná denní kapacita licích strojů. Tato úprava 
se vztahuje i na provoz staré slévárny.  
c) Instalace sedmé linky 
Do stávající výrobní haly bude osazena linka č.7 na výrobu komponent pro posilovače 
řízení, která bude kapacitně zcela shodná se stávajícími linkami, tj. průměrná denní 
teoretická kapacita licího stroje této linky bude 5,6 tun/den (v této hodnotě je již 
uvažováno s realizací zkrácení cyklů). 
d) Přechodem pracovní doby ze třísměnného na čtyřstěnný provoz 
Provoz všech linek pro výrobu posilovačů řízení (linka 1 – 7) se změní ze stávajícího 
třísměnného (250 dní v roce) na čtyřsměnný (343 dní v roce). Provoz staré slévárny 
zůstane i nadále třísměnný.   
Předpokládané změny z výše uvedených způsobů navýšení výroby jsou uvedeny 
v následujících tabulkách: 

Stav  - třísměnný provoz, po realizaci opatření a,b, bez výstavby linky č.7 
 Stará slévárna Licí stroje 1 - 6 C E L K E M 
Teoretická kapacita (tun/den) 4,08 6 x 5,6 37,68 
Prostoje stroje (hod/směna) 0,5 0,5 - 
FPD stroje (hod/den) 22,5 22,5 - 
Reálná kapacita (tun/den) 3,82 6 x 5,25 35,32 
Kalendářní FPD (den/rok) 365 365 - 
Nevýrobní FPD /So, Ne, svátky, dovolená/ (den/rok)  -126 -126 - 
Mimořádná výroba (den/rok)  +11 +11 - 
Výrobní FPD (den/rok) 250 250 - 
Reálná výrobní kapacita (tun/rok) 955 7 875 8 830 

 
 

Stav  - třísměnný provoz, po realizaci opatření a,b a linky č.7 
 Stará 

slévárna 
Licí stroje 

1 - 6 
Licí stroj 7 C E L K E M 

Teoretická kapacita (tun/den) 4,08 6 x 5,6 5,6 43,28 
Prostoje stroje (hod/směna) 0,5 0,5 0,5 - 
FPD stroje (hod/den) 22,5 22,5 22,5 - 
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Stav  - třísměnný provoz, po realizaci opatření a,b a linky č.7 

 Stará 
slévárna 

Licí stroje 
1 - 6 

Licí stroj 7 C E L K E M 

Reálná kapacita (tun/den) 3,82 6 x 5,25 5,25 40,57 
Kalendářní FPD (den/rok) 365 365 365 - 
Nevýrobní FPD (den/rok)  -126 -126 -126 - 
Mimořádná výroba (den/rok)  +11 +11 +11 - 
Výrobní FPD (den/rok) 250 250 250 - 
Reálná výrobní kapacita (tun/rok) 955 7 875 1 312 10 142 

 
Cílový stav, rok 2015  - čtyřsměnný provoz, po realizaci všech opatření a,b,c,d 

 Stará 
slévárna 

Licí stroje 
1 - 6 

Licí stroj 7 C E L K E M 

Teoretická kapacita (tun/den) 4,08 6 x 5,6 5,6 43,28 
Prostoje stroje (hod/směna) 0,5 0,5 0,5 - 
FPD stroje (hod/den) 22,5 22,5 22,5 - 
Reálná kapacita (tun/den) 3,82 6 x 5,25 5,25 40,57 
Kalendářní FPD (den/rok) 365 365 365 - 
Nevýrobní FPD (den/rok)  -126 -22 -22 - 
Výrobní FPD (den/rok) 250 343 343 - 
Reálná výrobní kapacita (tun/rok) 955 10 804,5 1 800,5 13 560 

Bilance dovozu hliníkových ingotů pro cílový stav je uvedena v tabulce: 
Cílový stav – rok 2015  

 Stará slévárna Licí stroje 1 – 7 C E L K E M 
Dovoz hliníku (tun/rok) 430 5 672 6 102 

Dle sdělení oznamovatele bude realizace záměru postupná. V první fázi budou 
realizována opatření na zkrácení doby cyklů a zkrácení prostojů. Tato opatření se 
v současné době již provozně ověřují. Ve druhé fázi se dosáhne dalšího navýšení 
výroby instalací linky č.6 (zatím nerealizovaná část výstavby z fáze 2/2 a uvažovaná již 
ve vydaném IP) a linky č.7. Výstavbu těchto linek předpokládá oznamovatel realizovat 
v letech 2012 a 2013. Přechod výroby na čtyřsměnný provoz bude realizován jako 
závěrečný způsob navýšení výroby a bude závislý na požadavcích odbytu. Dle 
současných prognóz předpokládá oznamovatel tento přechod okolo roku 2015.  
Následující hodnocení vlivů záměru je vztaženo na maximální uváděnou cílovou 
kapacitu, tj. realizaci všech výše uvedených opatření, včetně přechodu na čtyřsměnný 
provoz. V této formě zpracuje oznamovatel i změnu žádosti o integrované povolení.       
 
B.I.3.  Umístění záměru 
kraj:   Pardubický 
okres:   Pardubice 
obec:    Staré Čívice  
katastrální území:  Staré Čívice 

 

B.I.4.  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Výrobní závod firmy JTEKT se nachází na západním okraji krajského města Pardubice 
v městské části Staré Čívice, v místech tzv. „průmyslové zóny“. Od centra Pardubic je 
lokalita vzdálena cca 7 km západním směrem a rozkládá se v rovinném terénu 
s nadmořskou výškou kolem 220,63 – 221,43 m n. m. Závod je situován 2 km jižně od 
řeky Labe v nezalesněném terénu mezi Podolským potokem a odvodňovacím kanálem 
/starou a novou Podolkou/. Při severním okraji lokality probíhá koridorová železniční 
trať ČD Pardubice – Praha a při jižním okraji státní silnice č. I/2  Pardubice – Přelouč - 
Kolín.  
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V území průmyslové zóny se již nacházejí výrobní areály firem PASCZ, KYB, Ronal a 
Technologický park Pardubice, které prošly procesem posuzování vlivů na životní 
prostředí a jsou již v provozu. V době vypracování předkládaného oznámení nebyly 
v daném území uvažovány žádné další jiné aktivity.  

B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 
Záměr bude realizován ve stávajícím objektu areálu firmy, který je umístěn 
v průmyslové zóně, která je pro tyto výrobní aktivity určena. S postupným zvyšováním 
výrobní kapacity a rozšiřováním technologického zařízení bylo již uvažováno při 
situování závodu do této průmyslové zóny, výběru pozemku a jeho rozlohy a i při 
vlastní výstavbě průmyslové haly. Hodnocený záměr tak bude vyžadovat minimální 
rozsah stavebních prací.   
 

B.I.6.  Popis technického a technologického řešení záměru 
Stávající stav 
Výrobu ve firmě JTEKT lze obecně označit za lehkou strojírenskou výrobu. Jedná se o 
výrobu hliníkových a částečně i ocelových nebo litinových (v části F1 – výroba 
komponent pro převodovky) součástek pro automobilový průmysl s tím, že v rámci 
hodnoceného záměru dochází ke kapacitním změnám pouze v části technologie 
týkající se tavení hliníku a následného lití hliníku pod tlakem a obrábění hliníkových 
odlitků (výroba komponent pro posilovače řízení). Výroba komponent pro převodovky 
se v rámci hodnoceného záměru nemění.  
V zásadě se jedná o následující technologie (projekty), které jsou ve stávajícím 
výrobním závodě realizovány: 
Komponenty pro převodovky – fáze 1 

Část A: Je sestavena z pece na tavbu a udržování taveniny na potřebné teplotě. Pec 
je vytápěna hořáky na zemní plyn. Do této pece jsou průběžně dávkovány dovezené 
hliníkové ingoty, další vstupní suroviny do tavící pece jsou případné legury. Do pece 
se rovněž nasazuje veškerý vratný hliník z technologie (nekvalitní výroba, odřezky 
apod.) V tavící  peci vzniká tekutý kov (tavenina), který je použit na následující 
odlévání. Pec pracuje v tavícím a udržovacím cyklu. V licím stroji je následně do 
připravovaných forem tavenina vstřikována, po vychladnutí jsou odlitky dále obráběny 
(povrchová úprava – otryskávání, vrtání, frézování, srážení hran, vrtání). Finální 
produkt této části technologického procesu jsou hliníkové řadící vidličky, které jsou 
použity jako polotovar pro montáž do převodovky. 
Část B: Je tvořena obráběcími stroji. Vstupním materiálem jsou ocelové tyče, které se 
řezáním dělí na požadovaný rozměr – následně je tepelnou úpravou, kováním za 
tepla, vrtáním, broušením, protahováním, cementací a kalením vyráběn finální produkt 
– hřídelky, které jsou polotovarem pro montáž do převodovky.  
Část C: Slouží pro výrobu litinových součástek. Litinové vidličky jsou dodány již jako 
vstup za účelem dalšího obrábění – broušení, frézování, vrtání a následného 
cementování a kalení.  
V této technologii nedochází jak ze strojního hlediska k žádným změnám. Zařízení je 
v provozu na tři směny od pondělí do pátku. Organizačními opatřeními se sníží doba 
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prostoje licího stroje ze stávající cca 1 hod/směna na 0,5 hod/směna. Dle sdělení 
oznamovatele lze pro nejbližší období očekávat spíše mírný útlum výroby. 
Ukázky hlavních vyráběných komponent pro převodovky jsou uvedeny na 
následujících obrázcích.   
Hliníkové řadící vidličky  

 
číslo výrobku: 33212-0H010        číslo výrobku:  33213-0U010     číslo výrobku: 33214-0H010 

Ocelové hřídelky a litinové vidličky 

 
číslo výrobku: 33245-0H010           číslo výrobku: 33243-0H020         číslo výrobku: 33205-05010 

 

 
Komponenty pro posilovače řízení – fáze 2/1, fáze 2/2  

Tato technologie byla předmětem předchozích posuzování vlivů na životní prostředí. 
V současné době jsou 4 linky v trvalém provozu, pátá linka byla v roce 2011 uvedena 
do zkušebního provozu. Linka č. 6 (hodnocená v rámci předchozího procesu EIA) má 
být uvedena do zkušebního provozu v roce 2012. Linka č. 7 je předmětem 
hodnoceného záměru. Teoretická projektovaná kapacita licích strojů linek 1 – 6 se po 
realizaci záměru zvýší ze stávajících 5,1 tun/den na 5,6 tun/den, licí stroj linky č.7 je 
navržen se stejnou kapacitou – 5,6 tun/den (po realizaci opatření a,b). Technologický 
proces výroby na všech sedmi linkách je zcela identický.     
Finálním výrobkem jsou tři komponenty pro posilovače řízení. 
RH – rack housing 
SH – sensor housing 
WH – worm housing  
Tyto komponenty pro posilovače řízení jsou uvedeny na následující fotodokumentaci: 
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Rack housing Sensor housing 

  

Worm housing 

 

 
Na následující stránce je uvedeno zjednodušené schéma výroby jedné technologické 
výrobní linky posilovačů řízení.  
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Zjednodušené schéma výroby komponent pro posilovače řízení: 
 
 
 
 
 
 
 
zemní 
plyn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

hliníkové slitiny - 
ingoty 

tavení spaliny 

lití  

tryskání 

opracování 

vrtání 

vodní pára 
s obsahem 
lubrikantu 

vzduch 
s částicemi 
prachu 

odstranění 
nálitků 

chlazení 
vodou 

výstupní 
kontrola 

expedice 

mytí, 
čistění 

odlučovač 
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V další části této kapitoly jsou uvedeny specifikace základních technologických 
zařízení pro výrobu posilovačů řízení, jejichž provoz má vliv na kvalitu ovzduší: 

Linka č.1 a č.2 – fáze 2/1  

Tavící pece – 2ks 
Výrobce: Homel Turbace HMC-40-200N, Japonsko 
Typ: Clean Homel Turbace, AMF   
Instalovaný maximální tepelný výkon pece: 400 000 kcal/hod 
Maximální tavící výkon: 300 kg Al/hod 
1 tavící hořák a 1 udržovací hořák – HEB-250-59-46, instal. tepelný výkon  2 x 
200 000 kcal/hod 
Maximální objem taveniny: 800 litrů 
Výrobce ventilátoru: Elektrodesign ventilátory s.r.o. 
Typ ventilátoru: VN GH 400-62.2 
Výkon ventilátoru: 5000 m3/hod – separátní odtah od každé tavící pece 
Licí stroje – 2 ks  
Výrobce: UBE Machinery Corporation, LTD, Japonsko 
Typ: UB 850 iS 
Cyklus lití: max. 78 cyklů/hod 
Výrobce ventilátoru: JANKA Radotín a.s. 
Typ ventilátoru: RNH 630  
Výkon ventilátoru: 12 000 m3/hod – společný odtah od obou strojů  
Tryskače – 2 ks 
Brokový tryskač  
Výrobce: SHINTOBRATOR Co. Ltd. Japonsko 
Typ: DZB-2MT-416 
Kapacita: 80 ks/hod  
Rychlost otáčení turbiny: 3 300 ot/min. 
Rychlost tryskání 110 - 120 kg zinkových kuliček  
Vzduch z tryskačů je odsáván ventilátory přes společný odlučovač tuhých látek. 
Odlučovač – 1 ks (vždy jeden odlučovač pro tři tryskače) 
Výrobce: DONALDSON Filter Unit TDS 6-R 
Typ: 1 DFP - 2 R, tkaninový filtr 
Filtrační plocha: 126 m2  
Výrobce ventilátoru:  DONALDSON  
Typ ventilátoru: ARTFAN ART 501 NS 
Výkon ventilátoru: 3 000 m3/hod 
Dále jsou v každé lince osazeny klasické stroje používané v kovoobráběcím průmyslu 
jako jsou: ostřihování vtoků a robotická manipulace s výrobky, dále obráběcí centra 
(frézování, vrtání) a pračky pro závěrečné mytí výrobků.    
Linka č.3, č.4, – fáze 2/2  

Tavící pece – 2 ks 
Výrobce: Homel Turbace HMC-40-200N, Japonsko 
Typ: Clean Homel Turbace, AMF   
Instalovaný maximální tepelný výkon pece: 400 000 kcal/hod 
Maximální tavící výkon: 300 kg Al/hod 
1 tavící hořák a 1 udržovací hořák – HEB-250-59-46, instal. tepelný výkon  2 x 
200 000 kcal/hod 
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Maximální objem taveniny: 800 litrů 
Výrobce ventilátoru: Elektrodesign ventilátory s.r.o. 
Typ ventilátoru: VN GH 400-62.2 
Výkon ventilátoru: 5000 m3/hod – separátní odtah od každé tavící pece 
Licí stroje – 2 ks 
Výrobce: UBE Machinery Corporation, LTD, Japonsko 
Typ: UB 850 iS 
Cyklus lití: max. 78 cyklů/hod 
Výrobce ventilátoru: JANKA Radotín a.s. 
Typ ventilátoru: RNH 630  
Výkon ventilátoru: 12 000 m3/hod – společný odtah od obou strojů  
Tryskače – 2 ks 
Brokový tryskač  
Výrobce: SHINTOBRATOR Co. Ltd. Japonsko 
Typ: DZB-2MT-416 
Kapacita: 80 ks/hod  
Rychlost otáčení turbiny: 3 300 ot/min. 
Rychlost tryskání 110 - 120 kg zinkových kuliček  
Vzduch z tryskačů je odsáván ventilátory přes společný odlučovač tuhých látek. 
Odlučovač – 1 ks (vždy jeden odlučovač pro tři tryskače) 
Výrobce: DONALDSON Filter Unit TDS 6-R 
Typ: 1 DFP - 2 R, tkaninový filtr 
Filtrační plocha: 126 m2  
Výrobce ventilátoru:  DONALDSON  
Typ ventilátoru: ARTFAN ART 501 NS 
Výkon ventilátoru: 3 000 m3/hod 
 
Linka č.5, č.6, – fáze 2/2  

Tavící pece – 2 ks 
Výrobce: STRIKO Westofen GmbH 
Typ: MB1 1250/350 G-eg spez.   
Instalovaný maximální tepelný výkon pece: 430 kW 
Maximální tavící výkon: 350 kg Al/hod 
1 tavící hořák a 1 udržovací hořák  
Maximální objem taveniny: 1250 litrů 
Výrobce ventilátoru: Elektrodesign ventilátory s.r.o. 
Typ ventilátoru: VN GH 400-62.2 
Výkon ventilátoru: 5000 m3/hod – separátní odtah od každé tavící pece 
Licí stroje – 2 ks 
Výrobce: UBE Machinery Corporation, LTD, Japonsko 
Typ: UB 850 iS 
Cyklus lití: max. 78 cyklů/hod 
Výrobce ventilátoru: JANKA Radotín a.s. 
Typ ventilátoru: RNH 630  
Výkon ventilátoru: 12 000 m3/hod – společný odtah od obou strojů  
Tryskače – 2 ks 
Brokový tryskač  
Výrobce: SHINTOBRATOR Co. Ltd. Japonsko 
Typ: DZB-2MT-416 
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Kapacita: 80 ks/hod  
Rychlost otáčení turbiny: 3 300 ot/min. 
Rychlost tryskání 110 - 120 kg zinkových kuliček  
Vzduch ze tří tryskačů je odsáván ventilátory přes společný odlučovač tuhých látek. 
 

Dále jsou v každé lince osazeny klasické stroje používané v kovoobráběcím průmyslu 
jako jsou: ostřihování vtoků a robotická manipulace s výrobky, dále obráběcí centra 
(frézování, vrtání) a pračky pro závěrečné mytí výrobků.    

Hodnocený záměr – fáze DC 7. 
Jak již bylo uvedeno v předchozích částech oznámení, hodnocený záměr představuje 
další navýšení výroby komponent pro posilovače řízení. Toto navýšení bude 
dosaženo: 
a) Zkrácením cyklů lití na nové slévárně   
V současné době trvá lití odlitků na nové slévárně (licí stroje 1 – 6) 42 – 48 sekund, tj. 
75 – 86 cyklů za hodinu podle požadovaného druhu výrobku. Těmto cyklům odpovídá 
uváděná průměrná denní teoretická kapacita licích strojů ve výši 5,1 tun/den. Realizací 
technických opatření předpokládá oznamovatel snížení doby cyklu a tím navýšení 
průměrné denní teoretické kapacity na hodnotu 5,6 tun/hod. Tato úprava se 
nevztahuje na provoz staré slévárny.  
b) Zkrácením doby prostojů licích strojů  
V současné době je průměrná doba prostojů licích strojů cca 1 hodina/směna. 
Realizací technických opatření předpokládá oznamovatel snížení doby prostojů na 0,5 
hod/směna. Tímto opatřením se zvýší reálná denní kapacita licích strojů. Tato úprava 
se vztahuje i na provoz staré slévárny.  
c) Instalace sedmé linky 
Do stávající výrobní haly bude osazena linka č.7 na výrobu komponent pro posilovače 
řízení, která bude kapacitně zcela shodná se stávajícími linkami.  
Linka č.7 – fáze DC 7  

Tavící pec – 1 ks 
Výrobce: STRIKO Westofen GmbH 
Typ: MB1 1250/350 G-eg spez.   
Instalovaný maximální tepelný výkon pece: 430 kW 
Maximální tavící výkon: 350 kg Al/hod 
1 tavící hořák a 1 udržovací hořák  
Maximální objem taveniny: 1250 litrů 
Výrobce ventilátoru: Elektrodesign ventilátory s.r.o. 
Typ ventilátoru: VN GH 400-62.2 
Výkon ventilátoru: 5000 m3/hod – separátní odtah od každé tavící pece 
Licí stroj – 1 ks 
Výrobce: UBE Machinery Corporation, LTD, Japonsko 
Typ: UB 850 iS 
Cyklus lití: max. 78 cyklů/hod 
Výrobce ventilátoru: JANKA Radotín a.s. 
Typ ventilátoru: RNH 630  
Výkon ventilátoru: 12 000 m3/hod   
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Tryskač – 1 ks 
Brokový tryskač  
Výrobce: SHINTOBRATOR Co. Ltd. Japonsko 
Typ: DZB-2MT-416 
Kapacita: 80 ks/hod  
Rychlost otáčení turbiny: 3 300 ot/min. 
Rychlost tryskání 110 - 120 kg zinkových kuliček  
Vzduch z tryskače bude odsáván ventilátorem přes stávající společný odlučovač 
tuhých látek. 
d) Přechodem pracovní doby ze třísměnného na čtyřstěnný provoz 
Provoz všech linek pro výrobu posilovačů řízení (linka 1 – 7) se změní ze stávajícího 
třísměnného (250 dní v roce) na čtyřsměnný (343 dní v roce). Provoz staré slévárny 
zůstane i nadále třísměnný.   
Celkové dispoziční řešení jak stávajících tak nově osazovaných strojů je zřejmé z  
celkové dispozice, která je doložena v Příloze č.2 předkládaného oznámení. 

 
Stavební řešení záměru 

Jak již bylo uvedeno v úvodu oznámení, rozsah stavebních prací bude minimální a 
v převážné míře bude realizován uvnitř stávající haly. Většina stavebních základů 
nutných pro osazení nových strojů byla již provedena v předchozích fázích výstavby 
této části výrobní haly. Hala je napojena na veškeré energie a komunikace. V rámci 
záměru nebudou budovány žádné nové zpevněné plochy, chodníky ani komunikace. 
Vlastní stavební práce tak budou spočívat v drobných stavebních úpravách v hale jako 
jsou prostupy stěnami nebo střechou pro položení potrubí (odvod spalin od tavících 
pecí, odvod vzduchu od licích strojů, výstupy vzduchotechnických jednotek apod.). 
Mimo halu bude na stávající zpevněné ploše a na stávající základy osazena chladící 
jednotka. Převážná část prací tak bude spočívat pouze v instalaci dovezeného 
strojního zařízení a napojení těchto zařízení na potřebné energie.  
 

B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Zahájení stavby:         2012 
Dokončení stavby:          2013   
Uvedené termíny stavby se vztahují k výstavbě výrobní linky č.7. Ostatní navrhované 
úpravy (zkrácení cyklů lití, zkrácení prostojů licích strojů, přechod na čtyřsměnný 
provoz) nevyžadují žádné stavební úpravy a budou realizována po ukončení procesu 
EIA dle potřeb oznamovatele. 
 
B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků 
Pardubický kraj, Staré Čívice, Pardubice 
 
B.I.9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10  odst. 4 a správních úřadů, které 
budou tato rozhodnutí vydávat 
Nejbližším navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivů záměru na 
životní prostředí bude vydání územního rozhodnutí a následně  stavebního povolení  
na uvedený záměr. Vydání územního rozhodnutí jakož i stavebního povolení je 
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v kompetenci stavebního úřadu Magistrátu města Pardubice. K této žádosti je nutné 
doložit kromě jiného i souhlas OŽPZ Krajského úřadu Pardubického kraje k povolení 
stavby velkého zdroje znečišťování ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění 
(zákon o ovzduší).  
Dále bude nezbytné předložit žádost o změnu integrovaného povolení. Vydání IP je 
v kompetenci OŽPZ Krajského úřadu Pardubického kraje.   
Širší vztahy v zájmovém území jsou uvedeny v následujícím mapovém  podkladu. 
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B.II. Údaje o vstupech  
 
B.II.1.  Půda 
Dle předaných projektových podkladů bude záměr realizován ve stávající výrobní hale 
která je situována v areálu firmy JTEKT Automotive Czech Pardubice s.r.o.  
Záměr nevyžaduje zábor ZPF nebo PUPFL.  
Snímek katastrální mapy je uveden na následující straně. 
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Chráněná území a ochranná pásma 
Zvláště chráněná území 

Poloha záměru nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií 
dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.  
Záměr není v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c 
zákona č. 218/2004 Sb., které byly zahrnuty do národního seznamu těchto lokalit 
podle § 45a zákona ve smyslu nařízení vlády č. 132/2005 Sb. nebo vymezených 
ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona. 
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek, 
případně chráněném území podle horního zákona.  
Ochranná pásma  

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. 
v platném znění nejsou polohou záměru dotčena, záměr se nenachází ani v 
ochranném pásmu lesních porostů dle §14 zákona č. 289/1995 Sb. v platném znění 
(obojí 50 m „ze zákona“). 
Záměr nezasahuje do žádné CHOPAV. 
 
Obecně chráněné přírodní prvky 

Záměr se nenachází v přímém územním kontaktu s obecně chráněnými přírodními 
prvky charakteru VKP. Zájmové území záměru není registrovaným VKP podle § 6 
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, ani s žádným takovým prvkem není v 
kontaktu. 

Ostatní ochranná pásma 

Podrobnější specifikace bude uvedena v dokumentaci pro územní řízení. V dalším 
textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí: 

ü ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.  
     u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami 

vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na 
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 
§ 1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace  7 m  
§ 1 kV až 35 kV - vodiče s izolací  2 m  
§ 1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení  1 m  
§ 35 kV až 110 kV  12 m  
§ 110 kV až 220 kV  15 m  
§ 220 kV až 400 kV  20 m  
§ nad 400 kV   30 m  
§ závěsné kabelové vedení 110 kV  2 m  
§ zařízení vlastní TELECOM, sítě držitele licence   1 m  

u podzemního vedení: 
§ do 110 kV   1 m od krajního kabelu oboustranně 
§ nad 110 kV   3 m od krajního kabelu oboustranně 

u elektrických stanic  
§ u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od oplocení nebo od vnějšího 

líce obvodového zdiva, 
§ u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň 

nízkého napětí - 7 m, 
§ u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na 

úroveň nízkého napětí - 2 m, 
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§ u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění 
§ u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na 

oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice. 

ü Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.  
§ u nízkotlakých  a středotlakých  plynovodů a  plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném 

území obce - 1 m na obě strany od půdorysu, 
§ u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu 
§ u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu. 

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

ü Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem 274/01 
Sb. 

ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační 
stoky na každou stranu 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m, 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m 

ü Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná 
území a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 
m a ve vzdálenosti:  
§ 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo od osy 

větvě jejich křižovatek  
§ 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních komunikací 

I. třídy 
§ 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace II. 

třídy 

Ochranná pásma letiště podle zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví byla 
zpracována projekční kanceláří  AGA – Letiště v prosinci 1996.  
Na jižní část průmyslové zóny Pardubice se vztahuje ochranné pásmo s omezením 
vzdušných vedení VVN a VN.  
Ochranné pásmo proti nebezpečným a klamavým světlům se vztahuje na celou 
průmyslovou zónu.  
 
B.II.2. Voda 
Výstavba 

Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka je odvozena z přílohy 12 
vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve výši 120 l/den. Dle sdělení projektanta se 
předpokládá vlastní doba výstavby záměru v délce cca 6 měsíců s průměrným počtem 
cca 10 pracovníků výstavby. 
Poč. pracovníků       10 
Denní spotřeba vody (m3)         1,2 
Měsíční spotřeba vody (m3)       25 
Doba výstavby (měsíce)         6 
Spotřeba vody během výstavby [m3]     150 

Vodu pro etapu výstavby je možné odebírat z veřejné vodovodní sítě v rámci přípojky 
pro průmyslovou zónu. V případě, že dodavatelé stavby nebudou využívat stávající 
sociální zázemí firmy JTEKT, bude pitná voda na staveniště dovážena v PET lahvích a 
na staveništi budou používána chemická WC. Spotřeba vody pro vlastní proces 
výstavby bude stanovena v prováděcích projektech na základě požadavků hlavního 
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dodavatele stavby. Z hlediska množství se však bude jednat o zcela nevýznamný 
odběr.     
Provoz 

Vodovodní přípojka je napojena vpravo od páteřní komunikace na stávající hlavní 
vodovodní řad, který byl vybudován v rámci zainvestování průmyslové zóny Pardubice 
– Staré Čívice. Napojení objektu výrobního závodu je provedeno odbočením z tohoto 
hlavního řadu. Přípojka je vedena do objektu vrátnice, kde je  vodoměrná šachta. 
Dle podkladů uvedených v oznámení EIA pro stavbu fáze 2/2 se předpokládal odběr 
vody po realizaci fáze 2/2 ve výši cca 11 600 m3/rok. V této bilanci bylo uvažováno se 
spotřebou vody pro sociální účely pro 488 zaměstnanců a spotřebou pro technologii a 
ostatní spotřebu do 1 500 m3. Skutečná spotřeba vody v roce 2010 byla 8 844 m3. 
Skutečná průměrná spotřeba vody pro sociální účely na jednoho pracovníka je okolo 
20 m3/rok (odvozením ze skutečné spotřeby a počtu pracovníků). 
Z důvodů krize a optimalizace výroby došlo k poklesu pracovníků a skutečný stav 
v roce 2011 (po najetí linky č.5) je cca 400 pracovníků.   
Realizací linky č.6, linky č.7 a přechodem na čtyřsměnný provoz dojde oproti 
současnému stavu k nárůstu cca 120 pracovníků na předpokládaný cílový stav cca 
520 pracovníků po realizaci záměru. Oproti údajům v předchozím oznámení se tak 
zvýší počet pracovníků pouze o 32. Roční spotřeba pro sociální potřebu tak dosáhne 
cca 10 400 m3/rok. Při předpokládaném navýšení spotřeby vody pro technologii a 
ostatní účely o 50%, tj. o 750 m3/rok lze očekávat celkovou spotřebu vody po realizaci 
záměru ve výši cca 12 650 m3/rok, tj. oproti předpokládanému stavu po realizaci fáze 
2/2 se očekává navýšení pouze o cca 1 000 m3/rok.   
Zdroje podzemní nebo povrchové vody nejsou a nebudou v závodě využívány. 
 
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Výstavba 

Pro výstavbu hodnoceného záměru se předpokládá použití běžných stavebních 
surovin, materiálů a výrobků. Upřesnění sortimentu a množství jednotlivých druhů 
bude provedeno v prováděcích projektech stavby. Rozsah stavebních prací bude 
velmi malý, bude se jednat pouze o instalaci technologického zařízení do stávající 
výrobní haly. V převážné míře byly již základy pod jednotlivé stroje vybudovány 
v předchozích fázích výstavby. 
Provoz  
Suroviny a výrobky 
Výroba komponent pro převodovky 

Výroba komponent pro převodovky probíhá výhradně v tzv. staré slévárně, která byla 
realizována ve fázi 1. U této výroby dojde realizací záměru pouze ke snížení prostojů 
linky o 0,5 hod/směna. Provoz zůstane i nadále třísměnný. Spotřeba dovážených 
hliníkových ingotů se při plném vytížení linky zvýší ze stávajících 402 tun/rok na 430 
tun/rok. 
Dle údajů ze stávající bilance výroby komponent pro převodovky jsou bilanční údaje 
základních surovin a výrobků uvedeny v tabulce: 
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Komponenty pro převodovky Spotřeba Al Spotřeba ostatních 

materiálů a polotovarů 
Výrobky Odpad 

Poměr na 1 tunu dovezeného Al        1,000                3,622        4,025       0,597 
Stávající stav dle IP (tun/rok)    402         1 456 1 618   240 
Cílový stav (tun/rok)    430         1 557 1 730   257 
Navýšení       28            101    112     17 

Poznámka: Jako spotřeba ostatních materiálů je uvažována zejména spotřeba ocelových tyčí a polotovarů a 
litinových polotovarů.  

Při výrobě konkrétních druhů komponent pro převodovky může docházet k určitým 
množstevním odchylkám. Uvedené hodnoty je třeba považovat jako průměrné, 
odpovídající sortimentu v daném roce.    
Výroba komponent pro posilovače řízení 

Bilance stávajícího stavu je uvedena v souladu s údaji v IP jako stav po realizaci fází 
1, 2/1 a 2/2, tj. souběh všech šesti linek pro výrobu komponent pro posilovače řízení. 
Na rozdíl od výroby komponent pro převodovky jsou komponenty pro posilovače řízení 
pouze hliníkovým výrobkem a nevyžadují dovoz dalších surovin nebo polotovarů.     
Dle údajů ze stávající bilance výroby komponent pro posilovače řízení jsou bilanční 
údaje základních surovin a výrobků uvedeny v tabulce: 

Komponenty pro posilovače řízení Spotřeba Al Výrobky   Odpad 
Poměr na 1 tunu dovezeného Al           1,000        0,949      0,051 
Stávající stav dle IP (tun/rok)    3 010 2 857  153 
Cílový stav (tun/rok)    5 672 5 383  289 
Navýšení     2 662 2 526  136 

Průměrné roční bilance spotřeby ostatních pomocných surovin a materiálů pro 
stávající stav jsou uvedeny v tabulce: 

Stávající stav - spotřeba tun/rok 
Surovina Převodovky Posilovače C E L K E M 
Přísady na tavení 0,360 8,400 8,760 
Přípravky na čištění forem a pístů pro lití 1,800 16,800 18,600 
Hydraulický olej 0,360 4,200 4,560 
Řezné emulze 6,000 9,600 18,600 
Tryskací materiál 4,800 4,200 9,000 

Navýšení spotřeby pro cílový stav je uvažováno jako úměrné navýšení ve vztahu ke 
zvýšené výrobě (komponenty pro převodovky x 1,07, komponenty pro posilovače 
řízení x 1,88).  

Cílový stav - spotřeba tun/rok 
Surovina Převodovky Posilovače C E L K E M 
Přísady na tavení 0,39 15,79 16,18 
Přípravky na čištění forem a pístů pro lití 1,93 31,58 33,51 
Hydraulický olej 0,39    7,90   8,29 
Řezné emulze 6,42  18,05 24,47 
Tryskací materiál 5,14   7,90 13,04 

Energie  
Elektrická energie  

Stávající kabelové vedení VN 35 kV je naspojkováno na nové kabelové vedení 
(jednožilové kabely 35-AVXEKVCE 1x240), které smyčkově napájí rozvaděč R-VN 35 
kV objektu JTEKT. Kabelovým vedením VN 35 kV je elektrická energie vedena podél 
jižní hrany stávající páteřní komunikace průmyslové zóny. Kabelová smyčka je 
ukončena ve dvou přívodních polích rozvodny 35 kV v trafostanici. Transformační 
stanice je součást monobloku výrobní haly. Rozváděče VN jsou umístěny 
v samostatném prostoru. Transformátory a rozváděče NN jsou umístěny v sousedním 
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samostatném prostoru odděleném pletivem. Výkony transformátorů jsou: 3 x 1600kVA 
a 1 x 2000 kVA.  
V roce 2010 byla spotřeba elektrické energie cca 8 212 MWh. Navýšení odběru 
elektrické energie spojené s provozem hodnoceného záměru se předpokládá ve výši 
cca 6 000 MWh. 
Dle vyjádření oznamovatele je volná kapacita trafostanice postačující i pro pokrytí 
potřeby elektrické energie pro provoz hodnoceného záměru. Nejvyšší navýšení výroby 
je spojeno s přechodem na čtyřsměnný provoz a z hlediska odběru elektrické energie 
neznamená navýšení odběru, ale pouze prodloužení doby odběru.   

Zemní plyn   

Středotlaká přípojka plynu je pro areál napojena ze stávajícího STL plynovodu podél 
páteřní komunikace. V regulační stanice STL/NTL dochází k regulaci tlaku na NTL a 
následně je zemní plyn rozveden potrubím k jednotlivým spotřebičům. V roce 2010 
byla spotřeba zemního plynu  967 451 m3. Navýšení odběru zemního plynu spojené 
s provozem hodnoceného záměru se předpokládá ve výši cca 700 000 m3. 
Dle vyjádření oznamovatele je kapacita stávající přípojky zemního plynu i regulační 
stanice dostatečná i pro pokrytí spotřeby zemního plynu pro provoz hodnoceného 
záměru. Nejvyšší navýšení výroby je spojeno s přechodem na čtyřsměnný provoz a 
z hlediska odběru zemního plynu neznamená navýšení odběru, ale pouze prodloužení 
doby odběru.   

Tlakový vzduch  

V rámci výstavby fáze 1 byla vybudována centrální kompresorovna pro 3 ks 
kompresorů, ve které jsou osazeny 2 kompresory typ KAESER ESD 351/8,5 o výkonu 
6,8 m3/min. Celkový výkon strojovny je 6624 m3/hod.  
V rámci hodnoceného záměru bude osazen třetí kompresor stejných parametrů .     

Chladící voda 

V první etapě výstavby byla vybudována strojovna chlazení a dva chladící okruhy 
napojené na chladící věže. 
Výkon: 
Okruh I – chladící výkon je  585 kW, průtok Q = 62 m3/hod 
Okruh II – chladící výkon je 426 kW, průtok Q = 32,5  m3/hod 
V rámci výstavby fáze 2/1 byla vybudována strojovna chlazení o výkonu 2 x 151 kW 
(okruh 1), 2 x 120 kW (okruh 2). Výkon cirkulačních čerpadel je 4 x 20 m3/hod. 
V rámci výstavby fáze 2/2  byla osazena 1 kompletní bloková chladící jednotka o 
výkonu 120 kW.   
Spotřeba vody pro doplňování chladícího okruhu (ztráty odparem a dluhem) je 
zahrnuta ve spotřebě vody.   
V rámci hodnoceného záměru bude vybudována další kompletní bloková chladící 
jednotka s výkonem cca 120 kW.  
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Areál firmy JTEKT se nachází v průmyslové zóně. Příjezd do zóny je odbočením ze 
silnice I/2 Pardubice – Přelouč na obslužnou komunikaci zóny a následně do závodu 
JTEKT. Realizace hodnoceného záměru nevyžaduje žádné úpravy na napojení na 
veřejné komunikace a ani žádné úpravy vnitroareálových komunikací.  
Osobní doprava 
V rámci předchozího oznámení pro fázi 2/2 byly zadány a následně hodnoceny údaje 
o počtech pracovníků a počtech jízd osobních vozidel, které jsou uvedeny v tabulce: 

 Rok 2008 - před F 2/2 Rok 2011 Rok 2012–po F 2/2 Rok 2015 
Počet pracovníků 455 400 513 520 
Počet jízd OA 178 150 197 200 
Počet pohybů OA 356 300 384 400 

Vlivem poklesu výroby v roce 2009 a optimalizaci výroby došlo ke snížení počtu 
pracovníků. V roce 2011 (po najetí linky č.5) je skutečný současný počet pracovníků 
cca 400. Dle sdělení oznamovatele si realizace hodnoceného záměru (provoz linky č.7 
a přechod na čtyřsměnný provoz), včetně provozu dosud nerealizované linky č.6 z 
fáze 2/2, vyžádá nárůst cca 100 – 120 pracovníků. Jak je z porovnání údajů zřejmé, 
bude počet pracovníků a tudíž i počet jízd OA přibližně na úrovni předpokládané 
v oznámení pro F 2/2.  
Při porovnání se skutečným stávajícím stavem dojde k navýšení počtu jízd OA z cca 
150 na cca 200, tj. navýšení cca 100 pohybů OA/den ze stávajících cca 300 pohybů 
na cca 400 pohybů/den.  Nově vyvolané pohyby OA  dle podkladů oznamovatele lze 
rozdělit ze 60% ve směru na Staré Čívice a ze 40% ve směru na Přelouč. 
Nákladní doprava 
V rámci předchozího oznámení pro fázi 2/2 se předpokládalo navýšení kamionové 
dopravy, související s provozem fáze 2/2 (provoz 4 linek pro výrobu komponent pro 
posilovače řízení) ve výši 5,5 jízd/den.    
Ø po silnici I/2 ve směru přes Staré Čívice a Popkovice k nadjezdu u Parama 1,5 

kamionu = 3 pohyby TNA/den. 
Ø po silnici I/2 ve směru na Přelouč 4 kamiony = 8 pohybů TNA/den.  
Pro sledování počtu pohybů motorových vozidel a jejich směrové rozdělení při vjezdu 
na silnici I/2 ve směru na Staré Čívice a Přelouč byl instalován kamerový systém. 
Ze současného stavu dopravní obslužnosti firmy JTEKT je zřejmé, že předpokládané 
navýšení kamionové dopravy pro dovoz hliníku a expedici výrobků ve výši 
5,5jízd/4výrobní linky = 1,375 jízd TNA/den bylo nadhodnocené. Vlivem postupného 
navyšování výrobní kapacity dochází i k vyššímu hmotnostnímu vytížení vozidel při 
expedici výrobků při zachování intervalů dodávek výrobků k jednotlivým zákazníkům.  
Současnou průměrnou denní intenzitu nákladní dopravu lze charakterizovat 
následujícími údaji: 
§ Dovoz hliníku a expedice komponent pro převodovky vyžaduje denně příjezd 2 

TNA. 
§ Dovoz hliníku a expedice komponent pro posilovače řízení vyžadovala v roce 2010 

(při provozu 4 linek) denně příjezd 3 – 4 TNA. 
§ Dovoz hliníku a expedice komponent pro posilovače řízení vyžaduje od druhého 

pololetí roku 2011 (při provozu 5 linek) denně příjezd 4 - 5 TNA. 
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§ Dovoz ostatních surovin, opravy a servis strojního zařízení vyžadují v roce 2011 
denně příjezd cca 10 LNA. 

§ Odvoz odpadů zajišťovaný komplexně firmou A.S.A. vyžaduje v roce 2011 denně 
příjezd 1 TNA.  

Po uvedení do provozu linky č.6 (součást F2/2) dojde k dennímu navýšení max. o 
příjezd 1 TNA.  
V rámci provozu hodnoceného záměru se předpokládá následující navýšení dopravní 
obslužnosti:  
§ Provozem linky č.7, zkrácením cyklů lití a zkrácením doby prostojů licích strojů 

dojde k dennímu navýšení max. o příjezd 2 TNA.  
§ Přechodem výroby ze třísměnného provozu na čtyřsměnný dojde k dennímu 

navýšení max. o příjezd 3 TNA.     
§ Dovoz ostatních surovin, opravy a servis strojního zařízení budou vyžadovat 

v cílovém stavu denní navýšení max. o příjezd cca 10 LNA. 
§ Odvoz odpadů zajišťovaný komplexně firmou A.S.A. bude vyžadovat v cílovém 

stavu denní navýšení max. o příjezd 1 TNA.  
Při respektování výše uvedených údajů je předpokládaná souhrnná bilance nákladní 
dopravy, vyjádřená v denních počtech příjezdů nákladních vozidel uvedena v tabulce. 
Pohyby vozidel budou dvojnásobné (příjezd + odjezd), zpětné vytížení vozidel není 
uvažováno.  

Rok  2010 2011 2012 IP 2013 2015 
Komponenty pro převodovky 2 2 2 2 2 
Komponenty pro posilovače řízení 4 5 8 8 11 
Odvoz odpadů 1 1 1 1,5 2 
Ostatní doprava – LNA 10 10 10 15 20 
CELKEM 7 TNA+10 LNA 8TNA+ 10 LNA 11TNA+10LNA 11,5TNA+15 LNA 15 TNA+20 LNA 

kde je rok: 
2010 - provoz 4 linek na výrobu komponent pro posilovače řízení 
2011 - provoz 5 linek na výrobu komponent pro posilovače řízení – současný stav 

2012 IP - provoz 6 linek na výrobu komponent pro posilovače řízení – dokončení F2/2 – soulad 
s předchozím oznámením a vydaným IP 

2013 - provoz 7 linek na výrobu komponent pro posilovače řízení a zkrácení cyklů lití a prostojů 
licích strojů při zachování třísměnného provozu – část a,b,c předkládaného záměru 

2015 – dokončení realizace hodnoceného záměru – přechod na čtyřsměnný provoz – cílový stav 

Jak je z uvedených údajů zřejmé, bude nákladní doprava v roce 2013, tj. po realizaci 
první části hodnoceného záměru, přibližně na stejné úrovni, jaká byla uváděna 
v předchozím oznámení pro F2/2. Osobní doprava bude nižší, došlo k poklesu počtu 
pracovníků. 
V cílovém stavu po realizaci záměru dojde oproti údajům uváděným v oznámení pro 
F2/2 k navýšení 4 jízd (8 pohybů TNA) a 10 jízd (20 pohybů) LNA denně. Osobní 
doprava zůstane přibližně na stejné úrovni, jaká byla uváděna v předchozím oznámení 
pro F2/2. 
Při porovnání se stávajícím stavem dojde po realizaci záměru k navýšení 14 pohybů 
TNA, 20 pohybů LNA a 100 pohybů OA denně.  
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Dle sdělení oznamovatele nedojde k navýšení počtu pohybů TNA ve směru na Staré 
Čívice a veškerá nákladní doprava bude realizována pouze v denní době. Příjezdy 
kamionů v noční době budou pouze výjimečné (porucha vozidla apod.). Vykládka 
surovin a nakládka výrobků nebude v noční době provozována. Rozdělení nově 
vyvolaných pohybů LNA bude dle podkladů oznamovatele 50% ve směru na Přelouč a 
50% Staré Čívice. 
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B.III. Údaje o výstupech  
B.III.1.  Ovzduší  
Výstavba 

Bodové zdroje znečišťování ovzduší v etapě výstavby nevzniknou. Liniové zdroje 
znečišťování ovzduší mohou být představovány provozem nákladní techniky při 
dovozu stavebního materiálu a zejména technologického zařízení. Vzhledem k tomu, 
že realizace záměru bude vyžadovat pouze minimální stavební úpravy, nebude se 
jednat o významné zvýšení provozu na okolních komunikacích. Stavba nevyžaduje 
zábor ZPF, doprava s odvozem ornice a skryté zeminy je nulová.     
Prakticky veškerá stavební činnost bude situována do stávající haly. Nebudou 
prováděny žádné venkovní zemní práce, nedochází k výstavbě nových objektů, 
komunikací nebo zpevněných ploch. Plošné zdroje znečišťování ovzduší ve fázi 
výstavby rovněž nevzniknou.  

Stávající stav 

Stacionární zdroje 

V současné době jsou v závodě JTEKT Pardubice provozovány v trvalém provozu 
veškeré energetické a technologické zdroje realizované ve fázi 1 (jedna linka na 
výrobu komponent pro převodovky) a ve fázi 2/1 (dvě linky na výrobu komponent pro 
posilovače řízení a související vzduchotechnika. Z projektu fáze 2/2 byly uvedeny do 
trvalého provozu linky č.3 a č.4 na výrobu komponent pro posilovače řízení a část 
vzduchotechniky. V roce 2011 byla uvedena do zkušebního provozu linka č.5 a 
zbývající jednotka vzduchotechniky. Linka č.6 má být osazena a uvedena do 
zkušebního provozu v roce 2012. Vzhledem k následnému vyhodnocení vlivů záměru 
na imisní situaci v širším zájmovém území, které vychází ze stávající imisní situace 
zájmového území, jsou za stávající stav považovány pouze zdroje, které v roce 2011 
produkují emise, tj. jsou v trvalém nebo zkušebním provozu. Do příspěvku záměru 
jsou tak kromě vlastního příspěvku záměru zařazeny i zdroje, které jsou sice uvedeny 
v IP, ale dosud nebyly uvedeny do provozu (v zásadě se je jedná o linku č.6).   
Zařazení stacionárních zdrojů, kategorizace a emisní limity 

Kategorizace zdrojů a emisní limity jsou stanoveny ve vydaném IP – část 1a takto: 
a) velké zdroje znečišťování ovzduší 
Tavící pece 

Emisní zdroj Látka nebo 
ukazatel 

Emisní limit dle 
legislativy (mg/m3) 

Stanovený emisní 
limit  (mg/m3) 

TZL 10I,II 10II 
NOx 400I,II 100II 
Zn 10I.II 10II 

VOC jako TOC 50III,IV 10IV 

pro celkovou hmotnostní koncentraci 

Tavící pece (7 ks) 
Zdroj 101, 108, 109, 112, 113, 
114, 115. 

CO 800III.IV 100IV 

bez závislosti na hmotnostním toku 
I NV č. 615/2006, příloha č.1, část III, bod 2.5.2 
II koncentrace příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek (vztažné 
podmínky C) 
III vyhláška č. 356/2002 Sb., příloha č.1, skupina 1 
IV koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních podmínek (vztažné podmínky B) 
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Dále je IP bod 1i1a stanovena povinnost při prvním překročení instalované 
projektované kapacity tavení 20 tun/den nataveného hliníku a dále 1 x za tři roky 
provést při obvyklém provozním výkonu tavících pecí jednorázové měření Cd, Hg, Pb, 
As, PCDD, PCB a PAH v souladu s ustanovením §17 odstavec 2 a 4 vyhlášky č. 
356/2002 Sb.  
b) střední zdroje znečišťování ovzduší 
Licí stroje  

Emisní zdroj Látka nebo 
ukazatel 

Emisní limit dle 
legislativy (mg/m3) 

Stanovený emisní 
limit  (mg/m3) 

TZL 50I,II 10II Licí stroje (7 ks) 
Zdroj 102, 110, 116, 117 
 

VOC jako TOC   50III,IV 10IV 

pro celkovou hmotnostní koncentraci 
I NV č. 615/2006, příloha č.1, část III, bod 2.5.2 
II koncentrace příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek (vztažné 
podmínky C) 
III vyhláška č. 356/2002 Sb., příloha č.1, skupina 1 
IV koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních podmínek (vztažné podmínky B) 

Tryskání  
Emisní zdroj Látka nebo 

ukazatel 
Emisní limit dle 

legislativy (mg/m3) 
Stanovený emisní 

limit  (mg/m3) 
Tryskání – 7 tryskačů 
Zdroj 105, 111,118 
 

TZL 50I,II 10II 

I NV č. 615/2006, příloha č.1, část III, bod 2.6. 
II koncentrace příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek (vztažné 
podmínky C) 

Spalovací zdroje 
Emisní zdroj Látka nebo 

ukazatel 
Emisní limit dle 

legislativy (mg/m3) 
Stanovený emisní 

limit  (mg/m3) 
CO 100I,II 100II 
NOx 200I,II 100II 

Kotelna (zdroj 001): 
Kotel K1, K2 
3 teplovzdušné jednotky 
(zdroj 002) 
3 vzduchotechnické jednotky 
(zdroj 003) 

SO2 35I.II 35II 

I NV č. 146/2007, příloha č.4 
II koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek a referenčním obsahu 
O2 – 3% (vztažné podmínky A) 

 
Cementace 
Zdroje 103 (cementační pec) a zdroj 104 (generátor endotermického plynu) 
z technologie cementace nejsou do IP zahrnuty. Dle rozhodnutí OŽPZ KÚ 
Pardubického kraje z 12.10.2005  se jedná o střední, nevyjmenované zdroje 
znečišťování ovzduší.  
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Autorizovaná měření emisí a charakteristiky zdrojů 
V následující části jsou uvedeny výsledky posledních autorizovaných měření emisí 
stávajících stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Veškerá měření prováděla firma 
EMPLA Hradec Králové. Zdroje a výduchy jsou číslovány v souladu s vydaným IP. 
Zároveň byly získány z provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší další potřebné 
údaje  o zdroji a výduších tak, aby bylo možné tyto zdroje zadat do výpočtu rozptylové 
studie. Autorizovaná měření emisí velkých zdrojů byla prováděna v listopadu 2011 a 
v době zpracování tohoto oznámení nebyly k dispozici protokoly z těchto měření. Proto 
jsou použity hodnoty z měření provedených v roce 2010.  
Energetické zdroje 
Plynová kotelna – zdroj 001 – F1 

V kotelně jsou osazeny dva kotle K1 + K2 (2 x 128 - 170 kW) na zemní plyn, spaliny 
od kotlů jsou vyvedeny do ovzduší samostatnými výduchy – výduch 001, 002. 
Autorizované měření emisí provedla EMPLA Hradec Králové 16.4.2009, protokol  č. 
259/2009.  

Kotelna – zdroj 001 Jednotka Kotel K1 Kotel K2 
Hmotnostní koncentrace NOx mg/m3 21 44 
Hmotnostní tok NOx g/hod 12,801 25,431 
Hmotnostní koncentrace CO mg/m3 8 5 
Hmotnostní tok CO g/hod 4,877 2,890 
Teplota spalin 0C 110 120 
Množství spalin Nm3/hod 952 966 

Charakteristika výduchů 001, 002 je uvedena v tabulce: 
Kotelna – zdroj 001  Jednotka  výduch 001 Výduch 002 
Hmotnostní tok NOx g/hod      12,801 25,431 
Hmotnostní tok NOx kg/rok 112,137 101,724 
Hmotnostní tok CO g/hod        4,877 2,890 
Hmotnostní tok CO kg/rok 42,723 11,560 
Teplota spalin 0C 110 120 
Množství spalin Nm3/hod 952 966 
Fond provozní doby hod/rok 8 760 4 000 
Plocha výduchu m2 0,159 0,159 
Výška výduchu m 11,5 11,5 
Souřadnice výduchu N 5001,31,018,, 5001,31,018,, 
Souřadnice výduchu E  15040,54,755,, 15040,54,753,, 

Vzduchotechnika – zdroj 002 - F1  

V hale jsou osazeny dvě vzduchotechnické jednotky: KLMC 63 s hořáky 2 x 475 kW a 
jedna vzduchotechnická jednotka AIR INE s hořákem 455 kW (celkový instalovaný 
výkon 1405 kW). Spaliny z každé vzduchotechnické jednotky jsou odváděny 
samostatnými výduchy 003, 004, 005.  
Autorizované měření emisí jednotky AIR INE provedla EMPLA Hradec Králové 
12.5.2008, protokol  č. 307/2008. Autorizované měření emisí jednotek KLMC provedla 
EMPLA Hradec Králové 16.4.2009, protokol  č. 258/2009. 

VZT F1 – zdroj 002 Jednotka  KLMC 63 KLMC 63 AIR INE 
Hmotnostní koncentrace NOx mg/m3          64           68          37 
Hmotnostní tok NOx g/hod        128,224         123,104          18,796 
Hmotnostní koncentrace CO mg/m3          38           23          12 
Hmotnostní tok CO g/hod          76,133           41,638            6,096 
Teplota spalin 0C          82           81          89 
Množství spalin Nm3/hod     2 409      2 347        673 
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Charakteristika výduchů 003, 004, 005 je uvedena v tabulce: 
VZT F1 – zdroj 002 Jednotka  Výduch 003 Výduch 004 Výduch 005 
Hmotnostní tok NOx g/hod      128,224 123,104 18,796 
Hmotnostní tok NOx kg/rok 8,719 24,498 55,730 
Hmotnostní tok CO g/hod        76,133 41,638 6,096 
Hmotnostní tok CO kg/rok 5,177 8,286 18,075 
Teplota spalin 0C 82 81 89 
Množství spalin Nm3/hod 2 409 2 347 673 
Fond provozní doby hod/rok 68 199 2 965 
Plocha výduchu m2 0,126 0,126 0,049 
Výška výduchu m 12,7 12,7 16 
Souřadnice výduchu N 5001,30,646,, 5001,31,378,, 5001,32,89,, 
Souřadnice výduchu E  15040,57,551,,  15040,55,589,,  15040,57,231,, 

  
Vzduchotechnika – zdroj 003 - F2  

V hale jsou osazeny tři vzduchotechnické jednotky: KLM 40 s hořáky 3 x 531 kW.  
Spaliny z každé vzduchotechnické jednotky jsou odváděny samostatnými výduchy 
006, 007, 008. Třetí vzduchotechnická jednotka je v současné době ve zkušebním 
provozu a autorizované měření tohoto zdroje nebylo dosud provedeno.  
Autorizované měření emisí dvou jednotek provedla EMPLA Hradec Králové dne 
27.5.2011, protokol  č. E 407/2011. 
 VZT F2–zdroj 003  Jednotka  KLM 40 KLM 40 
Hmotnostní koncentrace NOx    mg/m3             43     30 
Hmotnostní tok NOx      g/hod     12,952 10,004 
Hmotnostní koncentrace CO     mg/m3                                  60 83 
Hmotnostní tok CO      g/hod    18,073 27,679 
Teplota spalin         0C 81 75 
Množství spalin  Nm3/hod 331 373 

Pro účely zadání do RS je třetí jednotka modelována jako průměr ze dvou 
provozovaných vzduchotechnických jednotek. 
Charakteristika výduchů 006, 007, 008 je uvedena v tabulce: 

VZT F2 – zdroj 003 Jednotka  Výduch 006 Výduch 007 Výduch 008 
Hmotnostní tok NOx g/hod      12,952 10,004 11,478 
Hmotnostní tok NOx kg/rok 35,929 30,812 33,424 
Hmotnostní tok CO g/hod      18,073 27,679 22,876 
Hmotnostní tok CO kg/rok 50,135 84,421 66,615 
Teplota spalin 0C 81 75 78 
Množství spalin Nm3/hod 331 373 352 
Fond provozní doby hod/rok 2 774 3 050 2 912 
Plocha výduchu m2 0,071 0,071 0,071 
Výška výduchu m 16 16 16 
Souřadnice výduchu N 5001,32,479,, 5001,32,995,, 5001,32,734,, 
Souřadnice výduchu E  15040,59,676,,  15040,58,577,, 15040,59,028,, 

Kotelna F2/1 

V kotelně jsou osazeny tři kotle WOLF o instalovaném tepelném výkonu 3 x 50 kW. 
Odvod spalin z kotlů je zaústěn do společného výduchu. Kotelna je provozována 
v automatickém režimu pouze v topné sezóně.    
Jedná se o malý zdroj znečišťování ovzduší. Autorizované měření emisí nebylo 
prováděno. Vzhledem k těmto skutečnostem nebyl tento zdroj do RS zahrnut.    
Technologické zdroje 
Tavící pec – zdroj 101 – F1 

Zdroj 101 - tavící pec s instalovaným tepelným výkonem 320 000 kcal, max. tavící 
výkon Al je 4,56 tun/den. Spaliny jsou odváděny výduchem 101.  
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Autorizované měření emisí provedla 17.12.2010 EMPLA Hradec Králové, čísla 
protokolů   – 130/2011 a 131/2011. Výsledky měření a další doplňující údaje o zdroji 
jsou uvedeny ve společné tabulce:  

Tavící pec F1 – zdroj 101 Jednotka  Výduch 101 
Hmotnostní koncentrace TZL mg/m3 0,3 
Hmotnostní tok TZL g/hod 1,38 
Hmotnostní tok TZL kg/rok 7,245 
Hmotnostní koncentrace NOx mg/m3 11 
Hmotnostní tok NOx g/hod      50,56 
Hmotnostní tok NOx kg/rok 265,440 
Hmotnostní koncentrace CO mg/m3 36 
Hmotnostní tok CO g/hod    119,48 
Hmotnostní tok CO kg/rok 627,270 
Hmotnostní koncentrace TOC mg/m3 1,6 
Hmotnostní tok TOC g/hod 5,31 
Hmotnostní tok TOC kg/rok 27,878 
Hmotnostní koncentrace Zn mg/m3 0,0331 
Hmotnostní tok Zn g/hod 0,15 
Hmotnostní tok Zn kg/rok 0,788 
Hmotnostní koncentrace As mg/m3 0,0088 
Hmotnostní tok As g/hod 0,03 
Hmotnostní tok As kg/rok 0,158 
Hmotnostní koncentrace Cd mg/m3 0,0035 
Hmotnostní tok Cd g/hod 0,01 
Hmotnostní tok Cd kg/rok 0,053 
Hmotnostní koncentrace Hg mg/m3 0,0585 
Hmotnostní tok Hg g/hod 0,19 
Hmotnostní tok Hg kg/rok 0,998 
Hmotnostní koncentrace Pb mg/m3 0,0911 
Hmotnostní tok Pb g/hod 0,30 
Hmotnostní tok Pb kg/rok 1,575 
Hmotnostní koncentrace PAH ng/m3 153,4 
Hmotnostní tok PAH µg/hod 509,13 
Hmotnostní tok PAH g/rok 2,673 
Hmotnostní koncentrace PCDD/F pg/m3 5,55 
Hmotnostní tok PCDD/F ng/hod 18,42 
Hmotnostní tok PCDD/F µg/rok   96,705 
Hmotnostní koncentrace PCB pg/m3 0,82 
Hmotnostní tok PCB ng/hod 2,72 
Hmotnostní tok PCB µg/rok 14,280 
Teplota spalin 0C 96 
Množství spalin Nm3/hod 3 319 
Fond provozní doby hod/rok 5 250 
Plocha výduchu m2 0,152 
Výška výduchu m 14,4 
Souřadnice výduchu N 5001,32,403,, 

Souřadnice výduchu E  15040,55,969,, 

Licí stroj – zdroj 102 – F1  

Zdroj 102 – licí stroj s kapacitou 4,08 tun/den. Vzdušnina je odváděna samostatným 
výduchem 102. 
Autorizované měření emisí provedla 28.04.2009 EMPLA Hradec Králové, číslo 
protokolu 302/2009. Výsledky měření a další doplňující údaje o zdroji jsou uvedeny 
v tabulce:  

Licí stroj F1 - zdroj 102  Jednotka  Výduch 102 
Hmotnostní koncentrace TZL mg/m3 1,8 
Hmotnostní tok TZL g/hod 3,312 
Hmotnostní tok TZL kg/rok 17,388 
Hmotnostní koncentrace TOC mg/m3 0,89 
Hmotnostní tok TOC g/hod 1,436 
Hmotnostní tok TOC kg/rok 7,539 
Teplota vzdušiny  0C 27 
Množství vzdušiny Nm3/hod 1 613 
Fond provozní doby hod/rok 5 250 
Plocha výduchu m2 0,071 
Výška výduchu m 9,4 



JTEKT Pardubice, DC Machine No. 7 
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění  

 

 36 

Licí stroj F1 - zdroj 102  Jednotka  Výduch 102 
Souřadnice výduchu N 5001,31,018,, 

Souřadnice výduchu E  15040,54,755,, 

Cementační pece – zdroj 103 – F1 

Zdroj 103 - cementační pec. Vzdušnina je odváděna výduchem 103.   
Autorizované měření emisí provedla 29.04.2009 EMPLA Hradec Králové, číslo 
protokolu 261/2009. Výsledky měření a další doplňující údaje o zdroji jsou uvedeny 
v tabulce:  

Cementační pec F1 – zdroj 103 Jednotka  Výduch 103 
Hmotnostní koncentrace TZL mg/m3 0,6 
Hmotnostní tok TZL g/hod 2,08 
Hmotnostní tok TZL kg/rok 12,792 
Hmotnostní koncentrace NOx mg/m3 24 
Hmotnostní tok NOx g/hod      83,11 
Hmotnostní tok NOx kg/rok 511,127 
Hmotnostní koncentrace CO mg/m3 53 
Hmotnostní tok CO g/hod        183,54 
Hmotnostní tok CO kg/rok 1128,771 
Hmotnostní koncentrace TOC mg/m3 0,29 
Hmotnostní tok TOC g/hod 1,00 
Hmotnostní tok TOC kg/rok 6,150 
Teplota vzdušiny 0C 25 
Množství vzdušiny Nm3/hod 3 463 
Fond provozní doby hod/rok 6 150 
Plocha výduchu m2 0,159 
Výška výduchu m 14,3 
Souřadnice výduchu N 5001,32,718,, 

Souřadnice výduchu E  15040,56,236,, 

Generátor plynu – zdroj 104 – F1  

Zdroj 104 – generátor plynu. Spaliny jsou odváděny výduchem 104.   
Autorizované měření emisí provedla 30.04.2009 EMPLA Hradec Králové, číslo 
protokolu 262/2009. Výsledky měření a další doplňující údaje o zdroji jsou uvedeny 
v tabulce: 

Generátor plynu F1 – zdroj 104 Jednotka  Výduch 104 
Hmotnostní koncentrace NOx mg/m3 40 
Hmotnostní tok NOx g/hod      30,96 
Hmotnostní tok NOx kg/rok 190,435 
Hmotnostní koncentrace CO mg/m3 4 
Hmotnostní tok CO g/hod        3,10 
Hmotnostní tok CO kg/rok 19,068 
Teplota vzdušiny 0C 170 
Množství vzdušiny Nm3/hod 774 
Fond provozní doby hod/rok 6150 
Plocha výduchu m2 0,049 
Výška výduchu m 14,3 
Souřadnice výduchu N 5001,32,991,, 

Souřadnice výduchu E  15040,56,542,, 

Tryskač - zdroj 105 – F1  

Zdroj 105 – tryskač. Vzdušnina je odváděna samostatným výduchem 105.   
Autorizované měření emisí provedla 16.12.2010 EMPLA Hradec Králové, číslo 
protokolu 137/2011. Výsledky měření a další doplňující údaje o zdroji jsou uvedeny 
v tabulce: 

Tryskač F1 - zdroj 105  Jednotka  Výduch 105 
Hmotnostní koncentrace TZL mg/m3 0,7 
Hmotnostní tok TZL g/hod      0,499 
Hmotnostní tok TZL kg/rok 0,688 
Teplota vzdušiny 0C 20 
Množství vzdušiny m3/hod  713 
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Tryskač F1 - zdroj 105  Jednotka  Výduch 105 
Fond provozní doby hod/rok 1 378 
Plocha výduchu m2 0,015 
Výška výduchu m 2,9 
Souřadnice výduchu N 5001,31,018,, 

Souřadnice výduchu E  15040,54,755,, 

Obrábění kovů – zdroj 106 – F1 

Zdroj nemá výduch do ovzduší, autorizované měření emisí nebylo prováděno. 
Odmašťování kovů - zdroj 107 – F1 

Zdroj nemá výduch do ovzduší, autorizované měření emisí nebylo prováděno. 
Tavící pece – 2 ks – zdroj 108, 109 – F2/1 

Zdroj 108, 109 - tavící pece  s instalovaným tepelným výkonem 400 000 kcal, max. 
tavící výkon Al 7,2 tun/den. Spaliny jsou odváděny samostatnými výduchy 106, 107.  
Autorizované měření emisí provedla 13 - 14.12.2010 EMPLA Hradec Králové, čísla 
protokolů   – 122/2011, 123/2011, 124/2011 a 125/2011. Výsledky měření a další 
doplňující údaje o zdrojích jsou uvedeny v tabulce:  

Tavící pece, 2 ks F2/1,  zdroj 108, 109  Jednotka  Výduch 106 Výduch 107 
Hmotnostní koncentrace TZL mg/m3 0,7 0,3 
Hmotnostní tok TZL g/hod 2,30 1,07 
Hmotnostní tok TZL kg/rok 12,075 5,310 
Hmotnostní koncentrace NOx mg/m3 9 17 
Hmotnostní tok NOx g/hod      29,55 60,47 
Hmotnostní tok NOx kg/rok 155,138 300,113 
Hmotnostní koncentrace CO mg/m3 4 6 
Hmotnostní tok CO g/hod        9,56 16,11 
Hmotnostní tok CO kg/rok 50,190 79,954 
Hmotnostní koncentrace TOC mg/m3 1,6 1,6 
Hmotnostní tok TOC g/hod 3,83 4,30 
Hmotnostní tok TOC kg/rok 20,108 22,575 
Hmotnostní koncentrace Zn mg/m3 0,1786 0,1018 
Hmotnostní tok Zn g/hod 0,59 0,36 
Hmotnostní tok Zn kg/rok 3,098 1,890 
Hmotnostní koncentrace As mg/m3 0,0121 0,0113 
Hmotnostní tok As g/hod 0,03 0,03 
Hmotnostní tok As kg/rok 0,158 0,158 
Hmotnostní koncentrace Cd mg/m3 0,0071 0,0045 
Hmotnostní tok Cd g/hod 0,02 0,01 
Hmotnostní tok Cd kg/rok 0,105 0,053 
Hmotnostní koncentrace Hg mg/m3 0,3247 0,0624 
Hmotnostní tok Hg g/hod 0,78 0,17 
Hmotnostní tok Hg kg/rok 4,095 0,893 
Hmotnostní koncentrace Pb mg/m3 0,0663 0,0615 
Hmotnostní tok Pb g/hod 0,16 0,17 
Hmotnostní tok Pb kg/rok 0,840 0,893 
Hmotnostní koncentrace PAH ng/m3 130,5 193,1 
Hmotnostní tok PAH µg/hod 312,01 518,60 
Hmotnostní tok PAH g/rok 1,638 2,723 
Hmotnostní koncentrace PCDD/F pg/m3 3,28 3,17 
Hmotnostní tok PCDD/F ng/hod 7,84 8,51 
Hmotnostní tok PCDD/F µg/rok 41,160 44,678 
Hmotnostní koncentrace PCB pg/m3 1,18 0,91 
Hmotnostní tok PCB ng/hod 2,82 2,44 
Hmotnostní tok PCB µg/rok 14,805 12,810 
Teplota spalin 0C 91 78 
Množství spalin Nm3/hod 2 391 2 686 
Fond provozní doby hod/rok 5 250 5 250 
Plocha výduchu m2 0,152 0,152 
Výška výduchu m 15,4 15,4 
Souřadnice výduchu N 5001,32,802,, 5001,32,916,, 

Souřadnice výduchu E  15040,59,844,,  15040,59,581,, 
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Licí stroje – 2 ks – zdroj 110 – F2/1  

Zdroj 110 –  2 licí stroje s kapacitou 2 x 5,1 tun/den. Vzdušnina je odváděna do 
společného výduchu 108.  
Autorizované měření emisí provedla 27.05.2011 EMPLA Hradec Králové, číslo 
protokolu 408/2011. Výsledky měření a další doplňující údaje jsou uvedeny v tabulce:  

Licí stroje, 2 ks, F2/1, zdroj 110 Jednotka  Výduch 108 
Hmotnostní koncentrace TZL mg/m3 3 
Hmotnostní tok TZL g/hod 14,95 
Hmotnostní tok TZL kg/rok 78,489 
Hmotnostní koncentrace TOC mg/m3 1,6 
Hmotnostní tok TOC g/hod 7,06 
Hmotnostní tok TOC kg/rok 37,065 
Teplota vzdušiny  0C 25 
Množství vzdušiny Nm3/hod 4 410 
Fond provozní doby hod/rok 5 250 
Plocha výduchu m2 0,407 
Výška výduchu m 15,4 
Souřadnice výduchu N 5001,32,852,, 

Souřadnice výduchu E  15040,59,744,, 

Tryskače – 3 ks – zdroj 111 – F2/1 + F2/2.  

Zdroj 111 – 2 tryskače z F2/1 a jeden tryskač z F2/2. Vzdušnina je odváděna přes 
tkaninový filtr do společného výduchu 109.    
Autorizované měření emisí provedla 18.08.2008 EMPLA Hradec Králové, číslo 
protokolu 505/2008. Výsledky měření a další doplňující údaje o zdroji jsou uvedeny 
v tabulce: 

Tryskače, 2xF2/1 + 1xF2/2, zdroj 111 Jednotka  Výduch 109 
Hmotnostní koncentrace TZL mg/m3 0,196 
Hmotnostní tok TZL g/hod      1,241 
Hmotnostní tok TZL kg/rok 4,468 
Teplota vzdušiny 0C 35 
Množství vzdušiny m3/hod 6 335 
Fond provozní doby hod/rok 3 600 
Plocha výduchu m2 0,332 
Výška výduchu m 2,9 
Souřadnice výduchu N 5001,31,018,, 

Souřadnice výduchu E  15040,54,755,, 

Tavící pece – 2 ks – zdroj 112, 113 - F2/2.  

Zdroj 112, 113 - tavící pece  s instalovaným tepelným výkonem 400 000 kcal, max. 
tavící výkon Al 7,2 tun/den. Spaliny jsou odváděny samostatnými výduchy 110, 111. 
Autorizované měření emisí provedla 15 - 16.12.2010 EMPLA Hradec Králové, čísla 
protokolů   – 126/2011, 127/2011, 128/2011 a 129/2011. Výsledky měření a další 
doplňující údaje o zdrojích jsou uvedeny v tabulce:  

Tavící pece, 2 ks F2/2, zdroj 112, 113 Jednotka  Výduch 110 Výduch 111 
Hmotnostní koncentrace TZL mg/m3 0,4 0,2 
Hmotnostní tok TZL g/hod 2,06 0,95 
Hmotnostní tok TZL kg/rok 10,815 4,988 
Hmotnostní koncentrace NOx mg/m3 18 19 
Hmotnostní tok NOx g/hod      92,59 90,45 
Hmotnostní tok NOx kg/rok 486,098 474,863 
Hmotnostní koncentrace CO mg/m3 10 8 
Hmotnostní tok CO g/hod        39,81 31,13 
Hmotnostní tok CO kg/rok 209,003 163,433 
Hmotnostní koncentrace TOC mg/m3 1,6 1,6 
Hmotnostní tok TOC g/hod 6,37 6,23 
Hmotnostní tok TOC kg/rok 33,443 32,708 
Hmotnostní koncentrace Zn mg/m3 0,0873 0,0314 
Hmotnostní tok Zn g/hod 0,45 0,15 
Hmotnostní tok Zn kg/rok 2,363 0,788 
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Tavící pece, 2 ks F2/2, zdroj 112, 113 Jednotka  Výduch 110 Výduch 111 
Hmotnostní koncentrace As mg/m3 0,0104 0,0084 
Hmotnostní tok As g/hod 0,04 0,03 
Hmotnostní tok As kg/rok 0,210 0,158 
Hmotnostní koncentrace Cd mg/m3 0,0050 0,0033 
Hmotnostní tok Cd g/hod 0,02 0,01 
Hmotnostní tok Cd kg/rok 0,105 0,053 
Hmotnostní koncentrace Hg mg/m3 0,0627 0,0553 
Hmotnostní tok Hg g/hod 0,25 0,22 
Hmotnostní tok Hg kg/rok 1,313 1,155 
Hmotnostní koncentrace Pb mg/m3 0,0566 0,0464 
Hmotnostní tok Pb g/hod 0,23 0,18 
Hmotnostní tok Pb kg/rok 1,208 0,945 
Hmotnostní koncentrace PAH ng/m3 137,6 151,3 
Hmotnostní tok PAH µg/hod 547,74 588,8 
Hmotnostní tok PAH g/rok 2,876 3,091 
Hmotnostní koncentrace PCDD/F pg/m3 2,52 2,07 
Hmotnostní tok PCDD/F ng/hod 10,03 8,06 
Hmotnostní tok PCDD/F µg/rok 52,658 42,315 
Hmotnostní koncentrace PCB pg/m3 0,79 0,64 
Hmotnostní tok PCB ng/hod 3,14 2,49 
Hmotnostní tok PCB µg/rok 16,485 13,073 
Teplota spalin 0C 69 51 
Množství spalin Nm3/hod 3 981 3 892 
Fond provozní doby hod/rok 5 250 5 250 
Plocha výduchu m2 0,152 0,152 
Výška výduchu m 15,4 15,4 
Souřadnice výduchu N 5001,33,024,, 5001,33,147,, 

Souřadnice výduchu E  15040,59,231,,  15040,58,906,, 

Tavící pece – 2 ks – zdroj 114, 115 - F2/2.  

Zdroj 114 tavící pec s instalovaným tepelným výkonem 400 000 kcal, max. tavící 
výkon Al 7,2 tun/den. Pec je ve zkušebním provozu. Spaliny jsou odváděny 
samostatným výduchem 112. 
Zdroj 115 tavící pec s instalovaným tepelným výkonem 400 000 kcal, max. tavící 
výkon Al 7,2 tun/den. Pec nebyla dosud instalována. Spaliny budou odváděny 
samostatným výduchem 113. Tento zdroj není ve stávajícím stavu uvažován. 
Autorizované měření emisí zdroje 114 nebylo dosud provedeno. Pro účely RS je zdroj 
114 modelován zdrojem 112 tavící pec shodného provedení a výkonu.  

Tavící pec, 1 ks F2/2, zdroj 114 Jednotka  Výduch 112 
Hmotnostní koncentrace TZL mg/m3 0,4 
Hmotnostní tok TZL g/hod 2,06 
Hmotnostní tok TZL kg/rok 10,815 
Hmotnostní koncentrace NOx mg/m3 18 
Hmotnostní tok NOx g/hod      92,59 
Hmotnostní tok NOx kg/rok 486,098 
Hmotnostní koncentrace CO mg/m3 10 
Hmotnostní tok CO g/hod        39,81 
Hmotnostní tok CO kg/rok 209,003 
Hmotnostní koncentrace TOC mg/m3 1,6 
Hmotnostní tok TOC g/hod 6,37 
Hmotnostní tok TOC kg/rok 33,443 
Hmotnostní koncentrace Zn mg/m3 0,0873 
Hmotnostní tok Zn g/hod 0,45 
Hmotnostní tok Zn kg/rok 2,363 
Hmotnostní koncentrace As mg/m3 0,0104 
Hmotnostní tok As g/hod 0,04 
Hmotnostní tok As kg/rok 0,210 
Hmotnostní koncentrace Cd mg/m3 0,0050 
Hmotnostní tok Cd g/hod 0,02 
Hmotnostní tok Cd kg/rok 0,105 
Hmotnostní koncentrace Hg mg/m3 0,0627 
Hmotnostní tok Hg g/hod 0,25 
Hmotnostní tok Hg kg/rok 1,313 
Hmotnostní koncentrace Pb mg/m3 0,0566 
Hmotnostní tok Pb g/hod 0,23 
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Tavící pec, 1 ks F2/2, zdroj 114 Jednotka  Výduch 112 
Hmotnostní tok Pb kg/rok 1,208 
Hmotnostní koncentrace PAH ng/m3 137,6 
Hmotnostní tok PAH µg/hod 547,74 
Hmotnostní tok PAH g/rok 2,876 
Hmotnostní koncentrace PCDD/F pg/m3 2,52 
Hmotnostní tok PCDD/F ng/hod 10,03 
Hmotnostní tok PCDD/F µg/rok 52,658 
Hmotnostní koncentrace PCB pg/m3 0,79 
Hmotnostní tok PCB ng/hod 3,14 
Hmotnostní tok PCB µg/rok 16,485 
Teplota spalin 0C 69 
Množství spalin Nm3/hod 3 981 
Fond provozní doby hod/rok 5 250 
Plocha výduchu m2 0,152 
Výška výduchu m 15,4 
Souřadnice výduchu N 5001,33,255,, 

Souřadnice výduchu E  5001,33,451,, 

Licí stroje – 2 ks – zdroj 116 – F2/2  

Zdroj 116 – 2 licí stroje s kapacitou 2 x 5,1 tun/den. Vzdušnina je odváděna do 
společného výduchu 114.   
Autorizované měření emisí provedla 9.9.2009 EMPLA Hradec Králové, číslo protokolu 
512/2009. Výsledky měření a další doplňující údaje o zdroji jsou uvedeny v tabulce: 

Licí stroje, 2 ks, F2/2, zdroj 116 Jednotka  Výduch 114 
Hmotnostní koncentrace TZL mg/m3 1,1 
Hmotnostní tok TZL g/hod 6,126 
Hmotnostní tok TZL kg/rok 32,162 
Hmotnostní koncentrace TOC mg/m3 1,07 
Hmotnostní tok TOC g/hod 5,389 
Hmotnostní tok TOC kg/rok 28,292 
Teplota vzdušiny  0C 25 
Množství vzdušiny Nm3/hod 5 036 
Fond provozní doby hod/rok 5 250 
Plocha výduchu m2 0,407 
Výška výduchu m 15,4 
Souřadnice výduchu N 5001,33,084,, 

Souřadnice výduchu E  15040,59,081,, 

Licí stroje – 2 ks – zdroj 117 – F2/2  

Jeden licí stroj s kapacitou 5,1 tun/den je ve zkušebním provozu. Vzdušnina bude 
odváděna do společného výduchu 115.   
Druhý licí stroj s kapacitou 5,1 tun/den nebyl dosud instalován. Vzdušnina bude 
odváděna do společného výduchu 115.  
Autorizované měření emisí nebylo dosud provedeno. Pro účely RS je zdroj 117 
modelován zdrojem 116 s tím rozdílem, že množství vzdušniny a hmotnostní toky 
jednotlivých znečišťujících látek byly sníženy na 50% (v provozu pouze 1 licí stroj).  

Licí stroje, 2 ks, F2/2, zdroj 117 Jednotka  Výduch 115 
Hmotnostní koncentrace TZL mg/m3 1,1 
Hmotnostní tok TZL g/hod 3,063 
Hmotnostní tok TZL kg/rok 16,081 
Hmotnostní koncentrace TOC mg/m3 1,07 
Hmotnostní tok TOC g/hod 2,694 
Hmotnostní tok TOC kg/rok 14,144 
Teplota vzdušiny  0C 25 
Množství vzdušiny Nm3/hod 2 518 
Fond provozní doby hod/rok 5 250 
Plocha výduchu m2 0,407 
Výška výduchu m 15,4 
Souřadnice výduchu N 5001,33,355,, 
Souřadnice výduchu E  15040,58,432,, 
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Tryskače – 3 ks – zdroj 118 - F2/2  

Zdroj 118 – 3 tryskače z F2/2. Jeden tryskač je v trvalém provozu, druhý tryskač je ve 
zkušebním provozu, třetí tryskač nebyl dosud instalován. Vzdušnina je odváděna přes 
tkaninový filtr do společného výduchu 116.    
Autorizované měření emisí provedla 16.12.2010 EMPLA Hradec Králové, číslo 
protokolu 137/2011 ) v době měření v provozu pouze 1 tryskač). 
Pro účely RS je zdroj 118 modelován zdrojem 111 (3 tryskače). Zadání je straně 
bezpečnosti výpočtu (třetí tryskač není v provozu). 

Tryskače, 3 ks F2/2, zdroj 118 Jednotka  Výduch 116 
Hmotnostní koncentrace TZL mg/m3 0,196 
Hmotnostní tok TZL g/hod      1,241 
Hmotnostní tok TZL kg/rok 4,468 
Teplota vzdušiny 0C 35 
Množství vzdušiny m3/hod 6 335 
Fond provozní doby hod/rok 3 600 
Plocha výduchu m2 0,332 
Výška výduchu m 2,9 
Souřadnice výduchu N 5001,31,92,, 

Souřadnice výduchu E  15041,7,885,, 

 
Hodnocený záměr 
Zkrácením licího cyklu, zkrácením doby prostojů licího stroje a přechodem na 
čtyřsměnný provoz se zvýši fond provozní doby tavících pecí a licích strojů (linka 1 – 
6) na výrobu komponent pro posilovače řízení ze stávajících 5 250 hod/rok na  7 717 
hod/rok (343 dní á 22,5 hod/den). Úměrně se zvýší i provozní doba tryskačů. 
Nová linka č.7 bude v cílovém stavu provozována rovněž ve čtyřsměnném provozu.  
Při výrobě komponent pro převodovky zůstane zachován třísměnný provoz, dojde 
pouze k prodloužení výrobní doby linky o 0,5 hod/směna. Z hlediska emisí se jedná o 
zcela nevýznamný nárůst, který nebyl do zadání zdrojů do RS zapracován.  
Z hlediska provozu energetických zdrojů zůstává provoz kotelny beze změny, provoz 
vzduchotechnických jednotek se zvýší cca o 30% - provoz o sobotách a nedělích.  
Při respektování výše uvedených změn je zadání do RS pro cílový stav uvedeno 
v následujících tabulkách: 
Cílový stav 
Energetické zdroje 
Plynová kotelna – zdroj 001 – F1 

Z hlediska uváděných údajů beze změn oproti stávajícímu stavu.  
Kotelna – zdroj 001  Jednotka  výduch 001 Výduch 002 
Hmotnostní tok NOx g/hod      12,801 25,431 
Hmotnostní tok NOx kg/rok 112,137 101,724 
Hmotnostní tok CO g/hod        4,877 2,890 
Hmotnostní tok CO kg/rok 42,723 11,560 
Teplota spalin 0C 110 120 
Množství spalin Nm3/hod 952 966 
Fond provozní doby hod/rok 8 760 4 000 
Plocha výduchu m2 0,159 0,159 
Výška výduchu m 11,5 11,5 
Souřadnice výduchu N 5001,31,018,, 5001,31,018,, 
Souřadnice výduchu E  15040,54,755,, 15040,54,753,, 
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Vzduchotechnika – zdroj 002 - F1  

Prodloužení fondu provozní doby o cca 30%. 
VZT F1 – zdroj 002 Jednotka  Výduch 003 Výduch 004 Výduch 005 
Hmotnostní tok NOx g/hod      128,224 123,104 18,796 
Hmotnostní tok NOx kg/rok 11,540 32,007 73,304 
Hmotnostní tok CO g/hod        76,133 41,638 6,096 
Hmotnostní tok CO kg/rok 6,852 10,826 23,774 
Teplota spalin 0C 82 81 89 
Množství spalin Nm3/hod 2 409 2 347 673 
Fond provozní doby hod/rok 90 260 3 900 
Plocha výduchu m2 0,126 0,126 0,049 
Výška výduchu m 12,7 12,7 16 
Souřadnice výduchu N 5001,30,646,, 5001,31,378,, 5001,32,89,, 
Souřadnice výduchu E  15040,57,551,,  15040,55,589,,  15040,57,231,, 

 Vzduchotechnika – zdroj 003 - F2  

Prodloužení fondu provozní doby o cca 30%. 
VZT F2 – zdroj 003 Jednotka  Výduch 006 Výduch 007 Výduch 008 
Hmotnostní tok NOx g/hod      12,952 10,004 11,478 
Hmotnostní tok NOx kg/rok 46,627 40,016 43,616 
Hmotnostní tok CO g/hod      18,073 27,679 22,876 
Hmotnostní tok CO kg/rok 65,063 110,716 86,929 
Teplota spalin 0C 81 75 78 
Množství spalin Nm3/hod 331 373 352 
Fond provozní doby hod/rok 3 600 4 000 3 800 
Plocha výduchu m2 0,071 0,071 0,071 
Výška výduchu m 16 16 16 
Souřadnice výduchu N 5001,32,479,, 5001,32,995,, 5001,32,734,, 
Souřadnice výduchu E  15040,59,676,,  15040,58,577,, 15040,59,028,, 

Technologické zdroje 
Tavící pec – zdroj 101 – F1 

Z hlediska uváděných údajů beze změn oproti stávajícímu stavu.  
Tavící pec F1 – zdroj 101 Jednotka  Výduch 101 
Hmotnostní koncentrace TZL mg/m3 0,3 
Hmotnostní tok TZL g/hod 1,38 
Hmotnostní tok TZL kg/rok 7,245 
Hmotnostní koncentrace NOx mg/m3 11 
Hmotnostní tok NOx g/hod      50,56 
Hmotnostní tok NOx kg/rok 265,440 
Hmotnostní koncentrace CO mg/m3 36 
Hmotnostní tok CO g/hod    119,48 
Hmotnostní tok CO kg/rok 627,270 
Hmotnostní koncentrace TOC mg/m3 1,6 
Hmotnostní tok TOC g/hod 5,31 
Hmotnostní tok TOC kg/rok 27,878 
Hmotnostní koncentrace Zn mg/m3 0,0331 
Hmotnostní tok Zn g/hod 0,15 
Hmotnostní tok Zn kg/rok 0,788 
Hmotnostní koncentrace As mg/m3 0,0088 
Hmotnostní tok As g/hod 0,03 
Hmotnostní tok As kg/rok 0,158 
Hmotnostní koncentrace Cd mg/m3 0,0035 
Hmotnostní tok Cd g/hod 0,01 
Hmotnostní tok Cd kg/rok 0,053 
Hmotnostní koncentrace Hg mg/m3 0,0585 
Hmotnostní tok Hg g/hod 0,19 
Hmotnostní tok Hg kg/rok 0,998 
Hmotnostní koncentrace Pb mg/m3 0,0911 
Hmotnostní tok Pb g/hod 0,30 
Hmotnostní tok Pb kg/rok 1,575 
Hmotnostní koncentrace PAH ng/m3 153,4 
Hmotnostní tok PAH µg/hod 509,13 
Hmotnostní tok PAH g/rok 2,673 
Hmotnostní koncentrace PCDD/F pg/m3 5,55 
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Tavící pec F1 – zdroj 101 Jednotka  Výduch 101 
Hmotnostní tok PCDD/F ng/hod 18,42 
Hmotnostní tok PCDD/F µg/rok   96,705 
Hmotnostní koncentrace PCB pg/m3 0,82 
Hmotnostní tok PCB ng/hod 2,72 
Hmotnostní tok PCB µg/rok 14,280 
Teplota spalin 0C 96 
Množství spalin Nm3/hod 3 319 
Fond provozní doby hod/rok 5 250 
Plocha výduchu m2 0,152 
Výška výduchu m 14,4 
Souřadnice výduchu N 5001,32,403,, 

Souřadnice výduchu E  15040,55,969,, 

Licí stroj – zdroj 102 – F1  

Z hlediska uváděných údajů beze změn oproti stávajícímu stavu.  
Licí stroj F1 - zdroj 102  Jednotka  Výduch 102 
Hmotnostní koncentrace TZL mg/m3 1,8 
Hmotnostní tok TZL g/hod 3,312 
Hmotnostní tok TZL kg/rok 17,388 
Hmotnostní koncentrace TOC mg/m3 0,89 
Hmotnostní tok TOC g/hod 1,436 
Hmotnostní tok TOC kg/rok 7,539 
Teplota vzdušiny  0C 27 
Množství vzdušiny Nm3/hod 1 613 
Fond provozní doby hod/rok 5 250 
Plocha výduchu m2 0,071 
Výška výduchu m 9,4 
Souřadnice výduchu N 5001,31,018,, 

Souřadnice výduchu E  15040,54,755,, 

Cementační pece – zdroj 103 – F1 

Z hlediska uváděných údajů beze změn oproti stávajícímu stavu.  
Cementační pec F1 – zdroj 103 Jednotka  Výduch 103 
Hmotnostní koncentrace TZL mg/m3 0,6 
Hmotnostní tok TZL g/hod 2,08 
Hmotnostní tok TZL kg/rok 12,792 
Hmotnostní koncentrace NOx mg/m3 24 
Hmotnostní tok NOx g/hod      83,11 
Hmotnostní tok NOx kg/rok 511,127 
Hmotnostní koncentrace CO mg/m3 53 
Hmotnostní tok CO g/hod        183,54 
Hmotnostní tok CO kg/rok 1128,771 
Hmotnostní koncentrace TOC mg/m3 0,29 
Hmotnostní tok TOC g/hod 1,00 
Hmotnostní tok TOC kg/rok 6,150 
Teplota vzdušiny 0C 25 
Množství vzdušiny Nm3/hod 3 463 
Fond provozní doby hod/rok 6 150 
Plocha výduchu m2 0,159 
Výška výduchu m 14,3 
Souřadnice výduchu N 5001,32,718,, 

Souřadnice výduchu E  15040,56,236,, 

Generátor plynu – zdroj 104 – F1  

Z hlediska uváděných údajů beze změn oproti stávajícímu stavu.  
Generátor plynu F1 – zdroj 104 Jednotka  Výduch 104 
Hmotnostní koncentrace NOx mg/m3 40 
Hmotnostní tok NOx g/hod      30,96 
Hmotnostní tok NOx kg/rok 190,435 
Hmotnostní koncentrace CO mg/m3 4 
Hmotnostní tok CO g/hod        3,10 
Hmotnostní tok CO kg/rok 19,068 
Teplota vzdušiny 0C 170 
Množství vzdušiny Nm3/hod 774 
Fond provozní doby hod/rok 6150 
Plocha výduchu m2 0,049 
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Generátor plynu F1 – zdroj 104 Jednotka  Výduch 104 
Výška výduchu m 14,3 
Souřadnice výduchu N 5001,32,991,, 

Souřadnice výduchu E  15040,56,542,, 

Tryskač - zdroj 105 – F1  

Z hlediska uváděných údajů beze změn oproti stávajícímu stavu.  
Tryskač F1 - zdroj 105  Jednotka  Výduch 105 
Hmotnostní koncentrace TZL mg/m3 0,7 
Hmotnostní tok TZL g/hod      0,499 
Hmotnostní tok TZL kg/rok 0,688 
Teplota vzdušiny 0C 20 
Množství vzdušiny m3/hod  713 
Fond provozní doby hod/rok 1 378 
Plocha výduchu m2 0,015 
Výška výduchu m 2,9 
Souřadnice výduchu N 5001,31,018,, 

Souřadnice výduchu E  15040,54,755,, 

Obrábění kovů – zdroj 106 – F1 

Zdroj nemá výduch do ovzduší, autorizované měření emisí nebylo prováděno. 
Odmašťování kovů - zdroj 107 – F1 

Zdroj nemá výduch do ovzduší, autorizované měření emisí nebylo prováděno. 
Tavící pece – 2 ks – zdroj 108, 109 – F2/1 

Prodloužení fondu provozní doby z 5 250 hod/rok na 7 717 hod/rok. 
Tavící pece, 2 ks F2/1,  zdroj 108, 109  Jednotka  Výduch 106 Výduch 107 
Hmotnostní koncentrace TZL mg/m3 0,7 0,3 
Hmotnostní tok TZL g/hod 2,30 1,07 
Hmotnostní tok TZL kg/rok 17,749 8,257 
Hmotnostní koncentrace NOx mg/m3 9 17 
Hmotnostní tok NOx g/hod      29,55 60,47 
Hmotnostní tok NOx kg/rok 228,037 466,650 
Hmotnostní koncentrace CO mg/m3 4 6 
Hmotnostní tok CO g/hod        9,56 16,11 
Hmotnostní tok CO kg/rok 73,775 124,321 
Hmotnostní koncentrace TOC mg/m3 1,6 1,6 
Hmotnostní tok TOC g/hod 3,83 4,30 
Hmotnostní tok TOC kg/rok 29,556 33,183 
Hmotnostní koncentrace Zn mg/m3 0,1786 0,1018 
Hmotnostní tok Zn g/hod 0,59 0,36 
Hmotnostní tok Zn kg/rok 4,553 2,778 
Hmotnostní koncentrace As mg/m3 0,0121 0,0113 
Hmotnostní tok As g/hod 0,03 0,03 
Hmotnostní tok As kg/rok 0,232 0,232 
Hmotnostní koncentrace Cd mg/m3 0,0071 0,0045 
Hmotnostní tok Cd g/hod 0,02 0,01 
Hmotnostní tok Cd kg/rok 0,154 0,077 
Hmotnostní koncentrace Hg mg/m3 0,3247 0,0624 
Hmotnostní tok Hg g/hod 0,78 0,17 
Hmotnostní tok Hg kg/rok 6,019 1,312 
Hmotnostní koncentrace Pb mg/m3 0,0663 0,0615 
Hmotnostní tok Pb g/hod 0,16 0,17 
Hmotnostní tok Pb kg/rok 1,235 1,312 
Hmotnostní koncentrace PAH ng/m3 130,5 193,1 
Hmotnostní tok PAH µg/hod 312,01 518,60 
Hmotnostní tok PAH g/rok 2,408 4,002 
Hmotnostní koncentrace PCDD/F pg/m3 3,28 3,17 
Hmotnostní tok PCDD/F ng/hod 7,84 8,51 
Hmotnostní tok PCDD/F µg/rok 60,501 65,672 
Hmotnostní koncentrace PCB pg/m3 1,18 0,91 
Hmotnostní tok PCB ng/hod 2,82 2,44 
Hmotnostní tok PCB µg/rok 21,762 18,829 
Teplota spalin 0C 91 78 
Množství spalin Nm3/hod 2 391 2 686 
Fond provozní doby hod/rok 7 717 7 717 
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Tavící pece, 2 ks F2/1,  zdroj 108, 109  Jednotka  Výduch 106 Výduch 107 
Plocha výduchu m2 0,152 0,152 
Výška výduchu m 15,4 15,4 
Souřadnice výduchu N 5001,32,802,, 5001,32,916,, 

Souřadnice výduchu E  15040,59,844,,  15040,59,581,, 

Licí stroje – 2 ks – zdroj 110 – F2/1  

Prodloužení fondu provozní doby z 5 250 hod/rok na 7 717 hod/rok. 
Licí stroje, 2 ks, F2/1, zdroj 110 Jednotka  Výduch 108 
Hmotnostní koncentrace TZL mg/m3 3 
Hmotnostní tok TZL g/hod 14,95 
Hmotnostní tok TZL kg/rok 115,369 
Hmotnostní koncentrace TOC mg/m3 1,6 
Hmotnostní tok TOC g/hod 7,06 
Hmotnostní tok TOC kg/rok 54,482 
Teplota vzdušiny  0C 25 
Množství vzdušiny Nm3/hod 4 410 
Fond provozní doby hod/rok 7 717 
Plocha výduchu m2 0,407 
Výška výduchu m 15,4 
Souřadnice výduchu N 5001,32,852,, 

Souřadnice výduchu E  15040,59,744,, 

Tryskače – 3 ks – zdroj 111 – F2/1 + F2/2.  

Prodloužení fondu provozní doby z 3 600 hod/rok na 5 300 hod/rok. 
Tryskače, 2xF2/1 + 1xF2/2, zdroj 111 Jednotka  Výduch 109 
Hmotnostní koncentrace TZL mg/m3 0,196 
Hmotnostní tok TZL g/hod      1,241 
Hmotnostní tok TZL kg/rok 6,577 
Teplota vzdušiny 0C 35 
Množství vzdušiny m3/hod 6 335 
Fond provozní doby hod/rok 5 300 
Plocha výduchu m2 0,332 
Výška výduchu m 2,9 
Souřadnice výduchu N 5001,31,018,, 

Souřadnice výduchu E  15040,54,755,, 

Tavící pece – 2 ks – zdroj 112, 113 - F2/2.  

Prodloužení fondu provozní doby z 5 250 hod/rok na 7 717 hod/rok. 
Tavící pece, 2 ks F2/2, zdroj 112, 113 Jednotka  Výduch 110 Výduch 111 
Hmotnostní koncentrace TZL mg/m3 0,4 0,2 
Hmotnostní tok TZL g/hod 2,06 0,95 
Hmotnostní tok TZL kg/rok 15,897 7,331 
Hmotnostní koncentrace NOx mg/m3 18 19 
Hmotnostní tok NOx g/hod      92,59 90,45 
Hmotnostní tok NOx kg/rok 714,517 698,003 
Hmotnostní koncentrace CO mg/m3 10 8 
Hmotnostní tok CO g/hod        39,81 31,13 
Hmotnostní tok CO kg/rok 307,214 240,230 
Hmotnostní koncentrace TOC mg/m3 1,6 1,6 
Hmotnostní tok TOC g/hod 6,37 6,23 
Hmotnostní tok TOC kg/rok 49,157 48,077 
Hmotnostní koncentrace Zn mg/m3 0,0873 0,0314 
Hmotnostní tok Zn g/hod 0,45 0,15 
Hmotnostní tok Zn kg/rok 3,473 1,158 
Hmotnostní koncentrace As mg/m3 0,0104 0,0084 
Hmotnostní tok As g/hod 0,04 0,03 
Hmotnostní tok As kg/rok 0,309 0,232 
Hmotnostní koncentrace Cd mg/m3 0,0050 0,0033 
Hmotnostní tok Cd g/hod 0,02 0,01 
Hmotnostní tok Cd kg/rok 0,154 0,077 
Hmotnostní koncentrace Hg mg/m3 0,0627 0,0553 
Hmotnostní tok Hg g/hod 0,25 0,22 
Hmotnostní tok Hg kg/rok 1,929 1,698 
Hmotnostní koncentrace Pb mg/m3 0,0566 0,0464 
Hmotnostní tok Pb g/hod 0,23 0,18 
Hmotnostní tok Pb kg/rok 1,775 1,389 
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Tavící pece, 2 ks F2/2, zdroj 112, 113 Jednotka  Výduch 110 Výduch 111 
Hmotnostní koncentrace PAH ng/m3 137,6 151,3 
Hmotnostní tok PAH µg/hod 547,74 588,8 
Hmotnostní tok PAH g/rok 4,227 4,544 
Hmotnostní koncentrace PCDD/F pg/m3 2,52 2,07 
Hmotnostní tok PCDD/F ng/hod 10,03 8,06 
Hmotnostní tok PCDD/F µg/rok 77,402 62,199 
Hmotnostní koncentrace PCB pg/m3 0,79 0,64 
Hmotnostní tok PCB ng/hod 3,14 2,49 
Hmotnostní tok PCB µg/rok 24,231 19,215 
Teplota spalin 0C 69 51 
Množství spalin Nm3/hod 3 981 3 892 
Fond provozní doby hod/rok 7 717 7 717 
Plocha výduchu m2 0,152 0,152 
Výška výduchu m 15,4 15,4 
Souřadnice výduchu N 5001,33,024,, 5001,33,147,, 

Souřadnice výduchu E  15040,59,231,,  15040,58,906,, 

Tavící pece – 2 ks – zdroj 114, 115 - F2/2.  

Prodloužení fondu provozní doby z 5 250 hod/rok na 7 717 hod/rok. Výduch 113 je 
modelován výduchem 111. 

Tavící pece, 2 ks F2/2, zdroj 114, 115 Jednotka  Výduch 112 Výduch 113 
Hmotnostní koncentrace TZL mg/m3 0,4 0,2 
Hmotnostní tok TZL g/hod 2,06 0,95 
Hmotnostní tok TZL kg/rok 15,897 7,331 
Hmotnostní koncentrace NOx mg/m3 18 19 
Hmotnostní tok NOx g/hod      92,59 90,45 
Hmotnostní tok NOx kg/rok 714,517 698,003 
Hmotnostní koncentrace CO mg/m3 10 8 
Hmotnostní tok CO g/hod        39,81 31,13 
Hmotnostní tok CO kg/rok 307,214 240,230 
Hmotnostní koncentrace TOC mg/m3 1,6 1,6 
Hmotnostní tok TOC g/hod 6,37 6,23 
Hmotnostní tok TOC kg/rok 49,157 48,077 
Hmotnostní koncentrace Zn mg/m3 0,0873 0,0314 
Hmotnostní tok Zn g/hod 0,45 0,15 
Hmotnostní tok Zn kg/rok 3,473 1,158 
Hmotnostní koncentrace As mg/m3 0,0104 0,0084 
Hmotnostní tok As g/hod 0,04 0,03 
Hmotnostní tok As kg/rok 0,309 0,232 
Hmotnostní koncentrace Cd mg/m3 0,0050 0,0033 
Hmotnostní tok Cd g/hod 0,02 0,01 
Hmotnostní tok Cd kg/rok 0,154 0,077 
Hmotnostní koncentrace Hg mg/m3 0,0627 0,0553 
Hmotnostní tok Hg g/hod 0,25 0,22 
Hmotnostní tok Hg kg/rok 1,929 1,698 
Hmotnostní koncentrace Pb mg/m3 0,0566 0,0464 
Hmotnostní tok Pb g/hod 0,23 0,18 
Hmotnostní tok Pb kg/rok 1,775 1,389 
Hmotnostní koncentrace PAH ng/m3 137,6 151,3 
Hmotnostní tok PAH µg/hod 547,74 588,8 
Hmotnostní tok PAH g/rok 4,227 4,544 
Hmotnostní koncentrace PCDD/F pg/m3 2,52 2,07 
Hmotnostní tok PCDD/F ng/hod 10,03 8,06 
Hmotnostní tok PCDD/F µg/rok 77,402 62,199 
Hmotnostní koncentrace PCB pg/m3 0,79 0,64 
Hmotnostní tok PCB ng/hod 3,14 2,49 
Hmotnostní tok PCB µg/rok 24,231 19,215 
Teplota spalin 0C 69 51 
Množství spalin Nm3/hod 3 981 3 892 
Fond provozní doby hod/rok 7 717 7 717 
Plocha výduchu m2 0,152 0,152 
Výška výduchu m 15,4 15,4 
Souřadnice výduchu N 5001,33,255,, 15040,58,632,, 
Souřadnice výduchu E  5001,33,451,, 15040,58,207,, 
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Licí stroje – 2 ks – zdroj 116 – F2/2  

Prodloužení fondu provozní doby z 5 250 hod/rok na 7 717 hod/rok. 
Licí stroje, 2 ks, F2/2, zdroj 116 Jednotka  Výduch 114 
Hmotnostní koncentrace TZL mg/m3 1,1 
Hmotnostní tok TZL g/hod 6,126 
Hmotnostní tok TZL kg/rok 47,274 
Hmotnostní koncentrace TOC mg/m3 1,07 
Hmotnostní tok TOC g/hod 5,389 
Hmotnostní tok TOC kg/rok 41,587 
Teplota vzdušiny  0C 25 
Množství vzdušiny Nm3/hod 5 036 
Fond provozní doby hod/rok 7 717 
Plocha výduchu m2 0,407 
Výška výduchu m 15,4 
Souřadnice výduchu N 5001,33,084,, 

Souřadnice výduchu E  15040,59,081,, 

Licí stroje – 2 ks – zdroj 117 – F2/2  

Prodloužení fondu provozní doby z 5 250 hod/rok na 7 717 hod/rok. Výduch 115 je 
modelován výduchem 114. 

Licí stroje, 2 ks, F2/2, zdroj 117 Jednotka  Výduch 115 
Hmotnostní koncentrace TZL mg/m3 1,1 
Hmotnostní tok TZL g/hod 6,126 
Hmotnostní tok TZL kg/rok 47,274 
Hmotnostní koncentrace TOC mg/m3 1,07 
Hmotnostní tok TOC g/hod 5,389 
Hmotnostní tok TOC kg/rok 41,587 
Teplota vzdušiny  0C 25 
Množství vzdušiny Nm3/hod 5 036 
Fond provozní doby hod/rok 7 717 
Plocha výduchu m2 0,407 
Výška výduchu m 15,4 
Souřadnice výduchu N 5001,33,355,, 
Souřadnice výduchu E  15040,58,432,, 

Tryskače – 3 ks – zdroj 118 - F2/2  

Prodloužení fondu provozní doby z 3 600 hod/rok na 5 300 hod/rok. 
Tryskače, 3 ks F2/2, zdroj 118 Jednotka  Výduch 116 
Hmotnostní koncentrace TZL mg/m3 0,196 
Hmotnostní tok TZL g/hod      1,241 
Hmotnostní tok TZL kg/rok 6,577 
Teplota vzdušiny 0C 35 
Množství vzdušiny m3/hod 6 335 
Fond provozní doby hod/rok 5 300 
Plocha výduchu m2 0,332 
Výška výduchu m 2,9 
Souřadnice výduchu N 5001,31,92,, 

Souřadnice výduchu E  15041,7,885,, 

 
Nové technologické zdroje – linka č.7 
Tavící pec – zdroj 119 – F DC 7.  

Zdroj 119 - tavící pec se shodným tepelným a tavícím výkonem jako stávající tavící 
pece linek 1 – 6. Spaliny budou odváděny samostatným výduchem117. 
Pro účely RS je zdroj modelován hodnotami tavící pece linky č.3 – zdroj 112, výduch 
110.   

Tavící pec F DC 7, zdroj 119 Jednotka  Výduch 117 
Hmotnostní koncentrace TZL mg/m3 0,4 
Hmotnostní tok TZL g/hod 2,06 
Hmotnostní tok TZL kg/rok 15,897 
Hmotnostní koncentrace NOx mg/m3 18 



JTEKT Pardubice, DC Machine No. 7 
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění  

 

 48 

Tavící pec F DC 7, zdroj 119 Jednotka  Výduch 117 
Hmotnostní tok NOx g/hod      92,59 
Hmotnostní tok NOx kg/rok 714,517 
Hmotnostní koncentrace CO mg/m3 10 
Hmotnostní tok CO g/hod        39,81 
Hmotnostní tok CO kg/rok 307,214 
Hmotnostní koncentrace TOC mg/m3 1,6 
Hmotnostní tok TOC g/hod 6,37 
Hmotnostní tok TOC kg/rok 49,157 
Hmotnostní koncentrace Zn mg/m3 0,0873 
Hmotnostní tok Zn g/hod 0,45 
Hmotnostní tok Zn kg/rok 3,473 
Hmotnostní koncentrace As mg/m3 0,0104 
Hmotnostní tok As g/hod 0,04 
Hmotnostní tok As kg/rok 0,309 
Hmotnostní koncentrace Cd mg/m3 0,0050 
Hmotnostní tok Cd g/hod 0,02 
Hmotnostní tok Cd kg/rok 0,154 
Hmotnostní koncentrace Hg mg/m3 0,0627 
Hmotnostní tok Hg g/hod 0,25 
Hmotnostní tok Hg kg/rok 1,929 
Hmotnostní koncentrace Pb mg/m3 0,0566 
Hmotnostní tok Pb g/hod 0,23 
Hmotnostní tok Pb kg/rok 1,775 
Hmotnostní koncentrace PAH ng/m3 137,6 
Hmotnostní tok PAH µg/hod 547,74 
Hmotnostní tok PAH g/rok 4,227 
Hmotnostní koncentrace PCDD/F pg/m3 2,52 
Hmotnostní tok PCDD/F ng/hod 10,03 
Hmotnostní tok PCDD/F µg/rok 77,402 
Hmotnostní koncentrace PCB pg/m3 0,79 
Hmotnostní tok PCB ng/hod 3,14 
Hmotnostní tok PCB µg/rok 24,231 
Teplota spalin 0C 69 
Množství spalin Nm3/hod 3 981 
Fond provozní doby hod/rok 7 717 
Plocha výduchu m2 0,152 
Výška výduchu m 15,4 
Souřadnice výduchu N 5001,33,338,, 

Souřadnice výduchu E  15040,58,415,, 

Licí stroj – zdroj 120 – F DC 7 

Zdroj 120 - licí stroj s kapacitou 5,6 tun/den. Vzdušnina je odváděna samostatným 
výduchem 118. 
Pro účely RS je zdroj 120 modelován výduchem 115 – stávající stav, jedná se o zcela 
shodnou situaci (emise od jednoho licího stroje) s tím, že je upraven FPD na 7 717 
hod./rok    

Licí stroj, F DC 7, zdroj 120 Jednotka  Výduch 118 
Hmotnostní koncentrace TZL mg/m3 1,1 
Hmotnostní tok TZL g/hod 3,063 
Hmotnostní tok TZL kg/rok 23,637 
Hmotnostní koncentrace TOC mg/m3 1,07 
Hmotnostní tok TOC g/hod 2,694 
Hmotnostní tok TOC kg/rok 20,790 
Teplota vzdušiny  0C 25 
Množství vzdušiny Nm3/hod 2 518 
Fond provozní doby hod/rok 7 717 
Plocha výduchu m2 0,407 
Výška výduchu m 15,4 
Souřadnice výduchu N 5001,33,388,, 

Souřadnice výduchu E  15040,58,315,, 

Tryskač – zdroj 121 – F DC 7 

Zdroj 121 – tryskač – vzdušnina je odváděna přes tkaninový filtr samotným výduchem 
119. 
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Pro účely RS je zdroj modelován hodnotami zdroje 118 (3 tryskače) s tím, že množství 
odváděné vzdušniny je sníženo na 33% - odtah pouze od jednoho tryskače.   

Tryskač, F DC 7, zdroj 121 Jednotka  Výduch 119 
Hmotnostní koncentrace TZL mg/m3 0,196 
Hmotnostní tok TZL g/hod      0,414 
Hmotnostní tok TZL kg/rok 2,194 
Teplota vzdušiny 0C 35 
Množství vzdušiny m3/hod 2 112 
Fond provozní doby hod/rok 5 300 
Plocha výduchu m2 0,332 
Výška výduchu m 2,9 
Souřadnice výduchu N 5001,31,640,, 
Souřadnice výduchu E  15040,92,325,, 

Rozmístění jednotlivých výduchů (stávajících i nových) je zřejmé z dispozičního 
výkresu, který je uveden jako součást rozptylové studie, která je Přílohou č.3 
předkládaného oznámení. 

Liniové a plošné zdroje 
Použité emisní faktory 

Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži  související s dopravou bylo pracováno s  
emisními faktory, které jsou komentovány v následující části rozptylové studie. 
V souladu s novými legislativními opatřeními MŽP ČR vydalo jednotné emisní faktory 
pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně 
porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel 
na kvalitu ovzduší. Proto byly emisní faktory určeny pomocí programu MEFA v.06. Pro 
výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC program MEFA v.06 
(Mobilní Emisní FAktory, verze 2006). Tento uživatelsky jednoduchý program 
umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (g/km) pro všechny základní 
kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i 
alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní 
vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí 
motorových vozidel. Program MEFA  umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké 
spektrum znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky 
rizikové pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky, aldehydy). 
Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které představují hlavní prekurzory 
tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny). Jedná se o následující 
sloučeniny:  

Anorganické sloučeniny Organické sloučeniny 
oxidy dusíku (NOx) 
oxid dusičitý (NO2) 
oxid siřičitý (SO2) 
oxid uhelnatý (CO) 
tuhé znečišťující látky (PM, PM10) 

 

suma uhlovodíků (CxHy) 
methan 
propan 
1,3-butadien 
styren 
benzen 
toluen 
formaldehyd 
acetaldehyd 
 

Program MEFA v. 06 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00 
autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité 
výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí 
o této problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a 
ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla 
využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která 
představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové 
republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím 
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dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních 
testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže 
postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o 
nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností 
vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku 
v České republice a středoevropském regionu. Rovněž v případě organických látek, 
které nejsou v emisích standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat potřebné 
podklady pro vypracování matematických závislostí modelujících výsledné hodnoty 
emisních faktorů v závislosti na jízdním režimu, kategorii motorového vozidla a druhu 
použitého paliva. Na některé z prezentovaných emisních faktorů pro organické 
sloučeniny (např. styren, 1,3-butadien) je proto nutné nahlížet jako na kvalifikované 
odhady. Matematické vztahy pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla budou 
průběžně zpřesňovány v návaznosti na vývoj stavu poznání v této problematice a 
následně bude upravován i program pro jejich výpočet.  
Problematika sekundární emise 

Hodnota sekundární emise dopravy vyjadřuje množství částic, které jsou vlivem 
pohybu automobilů zvednuty z povrchu vozovky a rozptýleny v přízemní vrstvě 
atmosféry. Sekundární prašnost je obecně závislá na mnoha parametrech  a její 
hodnota je zatížena velkou mírou nejistoty. Hlavní parametry ovlivňující sekundární 
prašnost jsou intenzita depozice, typ povrchu vozovky a jeho narušení, typ vozidla, 
počet náprav, aktuální rozptylové podmínky. Všechny komunikace uvažované ve 
vytvořeném regionálním modulu mají asfaltový povrch s běžnou mírou opotřebení. 
Hodnota sekundární  emise PM10 byla přebrána ze studie vykonané pro centrální část 
Brna v roce 2005. Hodnota sekundární emise PM10 byla ve shodě s US EPA 
stanovena 0,0662 g/vozokilometr. Hodnota sekundární emise není závislá na sklonu 
vozovky a byla považována za konstantu pro všechny komunikace zahrnuté v modelu. 
Zdroj: Prašnost z dopravy a její vlivy na imisní zatížení ovzduší suspendovanými částicemi 
           Výroční zpráva za rok 2005, kód projektu 1F54H/098/520,  
          Centrum dopravního výzkumu, odp. řešitel Ing. Vladimír Adamec, CSc. 
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Ve výpočtu použité emisní faktory jsou sumarizovány v následujících tabulkách: 
pozn.: SP = sekundární prašnost 

Emisní faktory – etapa provozu. rok 2011 
ROK 2011, plynulost st.3 

Emisní faktor (g/km) Typ vozidla Emisní 
úroveň 

Rychlost 
(km/h): NOx Benzen PM10 + SP CO 

OA - benzin EURO 4 50 0,1332 0,0021 0,0669 0,4092 
OA - diesel EURO 4 50 0,2489 0,0006 0,0922 0,2417 
LNA EURO 4 50 0,2694 0,0015 0,1080 0,3482 
TNA EURO 4 50 1,7747 0,0088 0,1514 3,3233 

Emisní faktory – etapa provozu. rok 2015 
ROK 2015, plynulost st.3 

Emisní faktor (g/km) Typ vozidla Emisní 
úroveň 

Rychlost 
(km/h): NOx Benzen PM10 + SP CO 

OA - benzin EURO 4 50 0,1413 0,0021 0,0669 0,4329 
OA - diesel EURO 4 50 0,2489 0,0006 0,0922 0,2417 
LNA EURO 4 50 0,2694 0,0015 0,1080 0,3482 
TNA EURO 4 50 1,7391 0,0088 0,1514 3,3233 

 
Plošné zdroje – stávající stav, 2011 

Stávající stav v roce 2011 z hlediska dopravní obsluhy je představován 300 pohyby 
OA v průběhu 24 hodin a  16 pohyby TNA  a 20 pohyby LNA v denní době (06.00 – 
22.00 hod). 
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů 
byl pro volnoběh použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě 
uvedeného předpokladu při uvažovaných pohybech automobilů a době volnoběhu 30 
sekund lze sumarizovat následující hmotnostní toky znečišťujících látek při použití 
zvolených emisních faktorů: 
Tab.: Hmotnostní toky emisí z plošných zdrojů (stávající stav) 

 NOx Benzen 
 g . s-1 kg.den-1 t. rok-1 g . s-1 kg.den-1 t. rok-1 

Plošný zdroj 0.0011829 0.0853132 0.0269079 0.0000103 0.0006508 0.000214 
 PM10 + SP  CO 
 g . s-1 kg.den-1 t. rok-1 g . s-1 kg.den-1 t. rok-1 

Plošný zdroj 0.0003411 0.0271824 0.0091915 0.002619 0.1661468 0.0529684 
 
Plošné zdroje – cílový stav, 2015 

Výhledový  stav v roce 2015 z hlediska dopravní obsluhy je představován 400 pohyby 
OA v průběhu 24 hodin a  30 pohyby TNA  a 40 pohyby LNA v denní době (06.00 – 
22.00 hod). 
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů 
byl pro volnoběh použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě 
uvedeného předpokladu při uvažovaných pohybech automobilů a době volnoběhu 30 
sekund lze sumarizovat následující hmotnostní toky znečišťujících látek při použití 
zvolených emisních faktorů: 
Tab.: Hmotnostní toky emisí z plošných zdrojů (cílový stav) 

 NOx Benzen 
 g . s-1 kg.den-1 t. rok-1 g . s-1 kg.den-1 t. rok-1 

Plošný zdroj 0.0019131 0.1338157 0.0412097 1.303E-05 0.000964 0.0003098 
 PM10 + SP  CO 
 g . s-1 kg.den-1 t. rok-1 g . s-1 kg.den-1 t. rok-1 

Plošný zdroj 0.0005026 0.0389953 0.0129571 0.0036818 0.2612937 0.0813966 
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Liniové zdroje  

Ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě je vyvolaná doprava řešena na následujících 
úsecích komunikací: 

 
Liniové zdroje – stávající stav, 2011 

Z předcházejícího rozboru jsou patrné následující údaje o vyvolané dopravě na 
nejbližším komunikačním systému ve stávajícím stavu: 
Ø úsek 1: silnice I/2 směrem na Pardubice – 6 pohybů TNA,  10 pohybů LNA/den, 

180 pohybů OA/den 
Ø úsek 2 : silnice I/2 směrem na Přelouč – 10 pohybů TNA/den, 10 pohybů LNA/den, 

120 pohybů OA/den 
Ø úsek 3: silnice U Panasonicu – 16 pohybů TNA/den, 20 pohybů LNA/den, 300 

pohybů OA/den 
Tab.: Hmotnostní toky emisí z liniových zdrojů (stávající stav)  

  NOx Benzen 
komunikace g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 

Úsek 1 1.415E-06 0.0442602 0.0143782 1.083E-08 0.0003558 0.0001195 
Úsek 2 1.424E-06 0.041053 0.0125297 9.625E-09 0.000295 9.443E-05 
Úsek 3 2.839E-06 0.0853132 0.0269079 2.045E-08 0.0006508 0.000214 

 
  PM10 + SP  CO 

komunikace g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 
Úsek 1 4.595E-07 0.0155484 0.0053208 2.743E-06 0.0870278 0.0285527 
Úsek 2 3.592E-07 0.011634 0.0038707 2.708E-06 0.079119 0.0244157 
Úsek 3 8.187E-07 0.0271824 0.0091915 5.45E-06 0.1661468 0.0529684 

 
 
 

úsek 1 úsek 3 úsek 2 
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Liniové zdroje – výhledový stav, 2015 

Z předcházejícího rozboru jsou patrné následující údaje o vyvolané dopravě na 
nejbližším komunikačním systému ve výhledovém stavu: 
Ø úsek 1: silnice I/2 směrem na Pardubice – 6 pohybů TNA, 20 pohybů LNA/den, 240 

pohybů OA/den 
Ø úsek 2 : silnice I/2 směrem na Přelouč – 24 pohybů TNA/den, 20 pohybů LNA/den, 

160 pohybů OA/den 
Ø úsek 3: silnice U Panasonicu – 30 pohybů TNA/den, 40 pohybů LNA/den, 400 

pohybů OA/den 
Tab.: Hmotnostní toky emisí z liniových zdrojů (cílový stav)  
  NOx Benzen 
komunikace g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 
Úsek 1 1.84E-06 0.0583426 0.0191294 1.412E-08 0.0004668 0.0001574 
Úsek 2 2.751E-06 0.0754731 0.0220803 1.716E-08 0.0004972 0.0001524 
Úsek 3 4.591E-06 0.1338157 0.0412097 3.128E-08 0.000964 0.0003098 

 
  PM10 + SP  CO 
komunikace g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 
Úsek 1 6.301E-07 0.0211484 0.0072008 3.582E-06 0.1155038 0.0383135 
Úsek 2 5.762E-07 0.0178469 0.0057563 5.254E-06 0.1457899 0.0430831 
Úsek 3 1.206E-06 0.0389953 0.0129571 8.836E-06 0.2612937 0.0813966 
B.III.2.  Odpadní vody 
Výstavba 

Odpadní vody v etapě výstavby odpovídají stanoveným nárokům na pitnou vodu 
v etapě výstavby, tj. max. 150 m3 za celou dobu výstavby. 
Jedná se o splaškové vody, které budou v etapě výstavby odváděny stávající 
splaškovou kanalizací do městského kanalizačního sběrače. Nutnou podmínkou pro 
tuto produkci splaškových vod je využívání sociálního zázemí firmy JTEKT pracovníky 
výstavby. Pokud nedojde mezi investorem a dodavatelem stavby k dohodě o pronájmu 
sociálního zázemí, budou používána pouze chemická WC a produkce splaškových 
vod do městského kanalizačního sběrače bude nulová. Technologické odpadní vody 
v průběhu výstavby nevznikají. Odvod srážkových vod v období výstavby se nezmění.    
Stávající stav 

V areálu je vytvořen oddílný systém odkanalizování. Splaškové vody jsou svedeny 
samostatnými řady a přípojkami do přečerpávací jímky o obsahu 100 m3, ze které se 
čerpají do uličního tlakového řadu DN 160, zakončeného BČOV Pardubice.   
Srážkové vody ze střech jsou svedeny do samostatné větve dešťové kanalizace, která  
je gravitačně vyvedena do stávající vodoteče Podolského potoka. 
Srážkové vody z komunikací a zpevněných ploch jsou svedeny po předčištění 
v odlučovačích  ropných látek do přečerpávací akumulační jímky, která je 
dimenzována na přívalový déšť. Z této jímky se čerpají do tlakové sběrné šachty, 
odkud je zajištěno gravitační odvedení vod do vodoteče. Jedna z větví, která svádí 
pouze vody z komunikací, které nevyžadují předčištění je zaústěna gravitačně přímo 
do sběrné šachty, neboť to umožňuje konfigurace terénu. 
V následující části je uveden bližší popis současného způsobu odvodu srážkových a 
splaškových vod. 
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Srážkové vody 

Srážkové vody jsou odváděny přes retenční nádrž kanalizací dešťových vod do 
Podolského potoka. Vodní dílo je vybudováno dle platných vodoprávních rozhodnutí  
zn. OŽP/VOD/771/SI ze dne 17.4.2003  a zn. OŽP/VOD/3992/03/H ze dne 
30.10.2003.  
Dle vydaného IP bod 2.2. se povoluje vypouštění dešťových vod z areálu společnosti 
JTEKT z výústních objektů dešťové kanalizace o průměru 3 x 600 mm a 1 x 400 mm 
do Podolského potoka, v k.ú. Staré Čívice, číslo hydrologického pořadí 1-03-04-025 
říční kilometr 2,5. Dešťové vody ze stávajících komunikací a z parkovacích ploch 
budou odváděny potrubím přes retenci do Podolského potoka, v množství max. 300 
l/s. Z parkovacích ploch budou dešťové vody vedeny přes odlučovač ropných látek.   
Vody ze střech: Dešťové vody ze střechy jsou podchycovány samostatnými stokami 
DS1 a DS2. Stoka DS1 je vedena souběžně se stokou SK1. V trase podchycuje 
dešťové svody D1 až D8. Hydrotechnické posouzení na dešťové svody provedla 
společnost GEBERIT. Stoka DS1 je vedena souběžně s výrobním objektem severním 
směrem. V trase je zaústěna stoka DS2. Stoka DS1 je vedena severozápadním 
směrem do spojné šachty, do které je napojeno výtlačné potrubí stoky DK1 a drenážní 
perforované potrubí. Stoka DS1 pokračuje do spojné lomové šachty, do které je 
napojena kanalizace z výstavby fáze 2/2. Potrubí stoky DS1 je dále vedeno pod 
vybudovanou protipovodňovou hrází a zaúsťuje do výústního objektu. Délka stoky DS1 
je 236,0 m, délka stoky DS2 je 21,0 m. Oba výústní objekty jsou proti vzduté vodě 
chráněny zpětnými klapkami. 
Vody ze zpevněných ploch: Dešťová kanalizace je situačně řešena tak, že veškeré 
dešťové vody ze zpevněných ploch jsou odvedeny mimo zájmové území stavby 
s využitím páteřní stoky DK1, která začíná v šachtě Š14. Její trasa je vedena po jižní 
straně výrobního závodu v zelené ploše od východu k západu. V západním rohu je 
lomová šachta. Trasa stoky DK1 je vedena severním směrem. V trase jsou 
podchyceny přípojky od parkoviště a dále stoka DK2. Stoka DK1 je zaústěna do 
odlučovače ropných látek AS TOP 65-VFO-SV. 
Za odlučovačem je spojná šachta, která zároveň slouží jako bezpečnostní přepad. 
V případě nutnosti uzavřít přítok dešťových vod do retenční nádrže je v šachtě 
umístěno ruční stavítko. Ze šachty je vedeno potrubí bezpečnostního přepadu do 
výústního objektu na vodoteči Podolského potoka. 
Dešťové vody ze stoky DK1 natékají gravitačně do retenční nádrže dešťových vod 
(retenční nádrž byla koncipována svým objemem pro celý plánovaný rozvoj výrobního 
závodu). Z retence jsou dešťové vody čerpány výtlačným potrubím do spojné šachty, 
která je součástí stoky DS1 (viz. dále). Délka stoky DK1 je 323,0 m, délka stoky DK2 
je 35,0 m. Z okolních silnic a parkovišť jsou vody svedeny pomocí silničních vpustí 
umístěných za obrubovou linií. Vody jsou svedeny pomocí plastového potrubí 
vedeného podél silnice do centrálního odlučovače ropných látek. Vyčištěné vody se 
odvádí do čerpací a akumulační nádrže. 
Jak je patrné z dokumentace pro stavební povolení pro fázi 1 výstavby závodu JTEKT 
Pardubice, bilanční výpočet srážkových vod vycházel z následujících výpočtů, které 
jsou převzaty z dokumentace pro stavební povolení (ADAM první s.r.o., březen 2003): 
Množství dešťových vod ze střech  
Množství vod je kalkulováno pro 1.-3. etapu výstavby. Potrubí bylo dimenzováno pro 
všechny tři etapy, aby nebylo nutné jej později překládat.   
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Srážková intenzita dle ČSN 73 6760  i15 = 300 l/s/ha       i30 = 180 l/s/ha 
Plocha střech     35.640 m2 

F = 35.640 m2 = 3,57 ha 
k = 0,9 součinitel odtoku 
Q15 = F x  i15 x k = 3,57 x 300 x 0,9 = 963,9 l/s,  867,5 m3/15 min. 
Q30 = F x  i30 x k = 3,57 x 180 x 0,9 = 578,3 l/s,  520,5 m3/15 min. 
Qr =   F x hr x k  = 3,57 x 632 x 0,9 = 2 030,62 m3/rok 
Množství dešťových vod ze  zpevněných ploch 
Srážková intenzita   i15 = 143 l/s/ha 
Plocha zpevněných ploch  10.000 m2 

F = 10.000 m2 = 1,00 ha 
k = 0,8 součinitel odtoku 
Q15  = F x  i15 x k = 1,00  x 143 x 0,8 = 114,4 l/s, 103 m3/15 min. 
Qr   = F x hr x k   = 1,00  x 632 x 0,8 = 505,6 m3/rok 
 

Akumulační nádrž srážkových vod z komunikací 
Čerpaný odtok    Q    = 20 l/s 
Množství dešťových vod Q15    = 114,4 l/s 
Množství vod             Q15 – Q = 114,4 – 20 = 94,4 l/s, 84,96 m3/15 min.  
Rozměry akumulační nádrže (rozměry v metrech)  20 x 5 x 1 = 100 m3 
Splaškové vody 

Splaškové vody jsou gravitačně svedeny kanalizačními stokami SK1 a SK2 do 
přečerpávací šachty, ze které jsou tlakově dopravovány potrubím do stávajícího 
tlakového potrubí. Splaškové vody z přípravny jídel jsou napojeny do splaškové 
kanalizace přes odlučovač tuků. Trasa stoky SK1 je vedena po jihozápadní straně 
výrobní haly v souběhu se stokou DS1. Její trasa pokračuje podél jižní strany výrobní 
haly a přes lomovou kanalizační šachtu, do které je napojena stoka SK2. Dále je stoka 
zaústěna do čerpací šachty. Čerpací šachta kruhového průměru 1 metr s účinnou 
hloubkou 2 metry vystrojená čerpadlem je umístěna poblíž vrátnice. Po akumulaci 
splašků v čerpací šachtě dojde k automatickému přečerpání splaškových vod do 
stávajícího tlakového potrubí veřejné kanalizace.  
Bilance splaškových vod odpovídá přibližně spotřebě vody pro sociální účely.  
Technologické odpadní vody 

Jediným zdrojem technologických odpadních vod je občasný odluh vody z cirkulačního 
okruhu chladící vody. Z hlediska kvality této odpadní vody se jedná o pitnou vodu se 
zvýšenou solností. Odluh z chladícího okruhu je napojen do splaškové kanalizace. Z 
hlediska množství, ve vztahu k produkovanému množství splaškových vod, se jedná o 
zcela nevýznamný příspěvek.  
Zaolejované odpadní vody z čištění forem a pístů při lití a upotřebené řezné emulze 
z obrábění kovů se akumulují v zásobnících a jsou evidovány jako odpady v souladu 
se zákonem o odpadech.  
Na základě výše uvedených skutečností lze reálně předpokládat, že splaškové vody 
ze závodu JTEKT Pardubice plní ukazatele znečištění odpadních vod, stanovené 
kanalizačním řádem města Pardubice: 
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Ukazatel Jednotka Mezní hodnota znečištění pro veřejnou kanalizaci 
1.skupina     
Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5) mg/l 300 
Chemická spotřeba kyslíku (CHSK10) mg/l 500 
pH * 6,0 - 8,5 
Rozpuštěné anorganické soli (RAS) mg/l 1000 
Tuky a oleje rostlinného a živočišného původu mg/l 25 
Saponáty celkem mg/l 10 
Nepolární extrahovatelné látky (NEL) mg/l 10 
Sušina celkem mg/l 1800 
Látky usaditelné po 30 min mg/l 200 
Nerozpuštěné látky (NL) mg/l 300 
Látky fenolického charakteru mg/l 30 
Teplota 0C 40 
Extrahovatelné látky (EL) mg/l 30 
Sírany (SO4) mg/l 250 
2.skupina     
Rtuť (Hg) mg/l 0,005 
Měď (Cu) mg/l 0,5 
Nikl (Ni) mg/l 1 
Chrom (Cr III) mg/l 0,5 
Chrom (Cr VI) mg/l 0,1 
Olovo (Pb) mg/l 0,1 
Arzen (As) mg/l 0,2 
Zinek (Zn) mg/l 0,5 
Selen (Se) mg/l 0,05 
Kadmium (Cd) mg/l 0,2 
Stříbro (Ag) mg/l 0,1 
Kyanidy celkové (CN-) mg/l 0,2 
Vanad (V) mg/l 0,05 
Hliník (Al) mg/l 0,5 
Barium (Ba) mg/l 1 
Berylium (Be) mg/l 0,2 
Kobalt (Co) mg/l 0,5 
Bor (B) mg/l 1 
Cín (Sn) mg/l 0,5 
Molybden (Mo) mg/l 0,01 
Chlorované uhlovodíky (AOX, EOX) mg/l 0,015 
Trichloreten (TCE) mg/l 0,005 
Tetrachloreten (PCE) mg/l 0,005 
Benzen, toluen, xylen (BTX) mg/l 0,2 
Polychlorované bifenyly (PCB) mg/l 0,0006 
Polyaromatické uhlovodíky (PAU) mg/l 0,005 
Fluoranthen (FLU) mg/l 0,003 
Benzo (a) pyren (BZP) mg/l 0,001 

 

Cílový stav 
Srážkové vody  

Bilance srážkových vod ani způsob jejich odvodu se nezmění. V rámci hodnoceného 
záměru nedochází k výstavbě nových objektů, zpevněných ploch ani parkovišť. 
Jak je zřejmé z popisu stávajícího stavu, kanalizace srážkových vod a způsob odvodu 
srážkových vod do vod povrchových byl řešen komplexně již v první fázi výstavby. 
Rozloha zastavěných a zpevněných ploch v závodě JTEKT i po realizaci záměru bude 
podstatně menší, než bylo uvažováno při komplexním návrhu odvodu srážkových vod.   
Splaškové vody 

Jak již bylo uvedeno, realizací záměru dojde k nárůstu cca 100 – 120 pracovníků 
oproti současnému stavu. Vlivem snižování počtu pracovníků v předchozích letech 
však bude cílový stav pracovníků přibližně na stejné úrovni, která byla uvažována 
v oznámení pro F2/2. Oproti stavu uváděném v IP, které je vztaženo k realizaci celé 
F2/2, tak k nárůstu pracovníků a tudíž ani k nárůstu splaškových vod nedochází. Tyto 
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odpadní vody budou i nadále odváděny stávající kanalizací splaškových vod a 
přečerpávány do městské kanalizace. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o splaškové vody ze sociálních zařízení, lze 
předpokládat, že budou plněny ukazatele znečištění stanovené Kanalizačním řádem 
města Pardubice. 
Technologické odpadní vody 

V bilanci technologických odpadních vod dojde k úměrnému navýšení odluhu 
z cirkulačního okruhu chladící vody – navýšení o cca 30 m3/rok. Tyto odpadní vody 
s minimálním znečištěním (pouze zvýšená solnost) budou i nadále vypouštěny do 
splaškové kanalizace. 
Jiné odpadní vody v technologickém procesu nevznikají. Zaolejované odpadní vody a 
upotřebené řezné emulze se budou i nadále odstraňovat v souladu se zákonem o 
odpadech jako odpad kategorie „nebezpečný odpad“.  
 
B.III.3.  Odpady 
Výstavba 

Vzhledem k malému rozsahu stavebních prací se nepředpokládá vznik významnějších 
množství odpadů ve fázi výstavby.   
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z 
vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou 
specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí smlouvy mezi investorem a 
hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel stavby je 
zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně 
odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného 
využití nebo odstranění a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění 
a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Při nakládání s odpady bude 
upřednostňováno jejich materiálové nebo jiné využití.     
Předpokládaná produkce jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v 
následující tabulce: 

Číslo 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 

150101 Papírové a lepenkové obaly O/N 
150102 Plastové obaly O/N 
150104 Kovové obaly O/N 
150105 Kompozitní obaly O/N 
150202 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 

látkami  
N 

170101 Beton O 
170102 Cihly O 
170107 Směsi nebo oddělené části betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 

170106 
O 

170203 Plasty O 
170402 Hliník O 
170404 Zinek  O 
170405  Železo a ocel O 
170407 Směsné kovy O 
170411 Kabely neuvedené pod 170410 O 
200301 Směsný komunální odpad O 

 
 
 
 



JTEKT Pardubice, DC Machine No. 7 
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění  

 

 58 

Stávající stav 

Veškeré nakládání s odpady zajišťuje ve firmě JTEKT Pardubice na základě 
smluvního vztahu firma A.S.A., spol. s r.o. Praha. Souhlas k nakládání 
s nebezpečnými odpady je součástí vydaného IP – bod 2.1. 
V rámci tohoto rozhodnutí je kromě jiného stanoven i seznam druhů odpadů v kategorii 
„nebezpečný odpad“, se kterými je povoleno v zařízení nakládat. Jedná se o 
následující druhy nebezpečných odpadů:     
Kód druhu  
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie  
odpadu 

100308 Solné strusky druhého tavení N 
100309 Černé stěry z druhého tavení N 
101007 Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky N 
101099 Odpady jinak blíže neurčené (znečištěné úkapy Al z tlakových lisů) O/N 
120107 Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků) N 
120109 Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny N 
120118 Kovový kal (brusný kal, honovací kal, a kal z lapování) obsahující olej N 
130507 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje N 
130701 Topný olej a motorová nafta N 
140603 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 
150102 Plastové obaly (znečištěné škodlivinami) O/N 
150104 Kovové obaly (znečištěné škodlivinami) O/N 
150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N 
150202 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a 

ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 
N 

160507 Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 
160601 Olověné akumulátory N 
190813 Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky N 
200121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 
200133 Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 160601, 160602 nebo pod 160603 a netříděné baterie a 

akumulátory obsahující tyto baterie 
N 

Dále se dle bodu 2.6. IP uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného 
shromažďování odpadů katalogových čísel 150102 a 150202. Tato směs 
nevyužitelných odpadů bude zařazována pro účely využití nebo odstranění pod 
katalogové číslo 150102 kategorie O/N. 
Dle údajů z provozní evidence a hlášení o produkci a nakládání s odpady vznikly 
v roce 2010 v závodě JTEKT Pardubice následující druhy a množství odpadů:    

Katalogové 
číslo odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Název druhu odpadu Množství 
tun/rok 

020204 O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku        6,700 
100303 O Pecní struska      70,000 
120101 O Piliny a třísky železných kovů    173,950 
120102 O Úlet železných kovů      65,384 
120103 O Piliny a třísky neželezných kovů    106,990 
120104 O Úlet neželezných kovů        0,500 
120107 N Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)        7,200 
120109 N Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny    254,300 
120117 O Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 120116         4,190 
120118 N Kovový kal (brusný kal, honovací kal, a kal z lapování) obsahující olej      66,890 
120121 O Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 120120        1,220 
130507 N Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje    587,000 
150101 O Papírové a lepenkové obaly        1,810 
150102 O Plastové obaly      45,950 
150103 O Dřevěné obaly        7,940 
150110 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 
       9,340 

160119 O Plasty         0,530 
170107 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 170106 
       1,250 

170402 O Hliník      46,410 
200133 N Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 160601, 160602 nebo pod číslem 

160603 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie  
       0,030 

200136 O Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 200121, 200123 
a 200125 

      0,100 

200301 O Směsný komunální odpad      18,240 
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Cílový stav  
V období provozu lze na základě charakteru hodnoceného záměru (kapacitní rozšíření 
stávajícího technologického procesu výroby) očekávat vznik odpadů který bude 
v zásadě korespondovat se strukturou stávajících vznikajících odpadů. Dle sdělení 
oznamovatele se nepředpokládá vznik nových druhů odpadů. Vzhledem ke zvýšení 
výrobní kapacity lze očekávat i úměrně zvýšenou produkci odpadů bezprostředně 
souvisejících s kapacitou výroby. Skutečné množství jednotlivých odpadů bude 
upřesněno po zahájení provozu v rozsahu požadavků platné legislativy v odpadovém 
hospodářství. Nakládání s odpady bude na základě smluvního vztahu zajišťovat i 
nadále  firma A.S.A. Praha. 
 
 
B.III.4.  Ostatní výstupy 
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, 
způsoby jejich omezení) 

Hluk 
Stávající stav  

Stávající hlukové pozadí související s provozem celé průmyslové zóny jak z hlediska 
dopravní zátěže, tak i z hlediska stávajícího pozadí celé průmyslové zóny bylo 
zjišťováno autorizovanými měřeními. Protokoly o Měření hlučnosti č.583/1A/2011 a č. 
č.583/3A/2011 jsou doloženy jako Příloha č.4  předkládaného oznámení. Hluková 
studie je potom Přílohou č. 5 předkládaného oznámení. 
Výstavba  

Etapa výstavby v podstatě nebude zdrojem hluku, protože téměř veškeré stavební 
práce související s instalací technologie budou probíhat uvnitř stávajícího objektu. 
Z uvedeného hlediska proto není nutné věnovat etapě výstavby pozornost. 
Stacionární zdroje hluku 

Rozšíření výroby bude z hlediska stacionárních zdrojů hluku generovat zdroje hluku 
související s provozem 7. linky, jako i jeden ze zdrojů již projednaného záměru, který 
však není dosud ve stávajícím stavu v provozu: 
ü odtah tavící pece VI z dosud nerealizované fáze 2/2: 55 dB (A) dB ve 2 metrech, 

výška 15,4 m, provoz v noci: ano, zdroj č.115 ve výkresu 
ü chladící věž, 75 dB (A) v 1 m, výška zdroje 3 m, provoz v noci: ano, zdroj č. 008 ve 

výkresu 
ü chladící jednotka, 70 dB (A) v 1 m, výška zdroje 15,4 m, provoz v noci: ano, zdroj č. 

011 ve výkresu 
ü odtah tavicí pece VII, 55 dB (A) ve 2 m, výška zdroje 15,4 m, provoz v noci: ano, 

zdroj č. 119 ve výkresu  
ü odtah licího stroje VII, 53 dB (A) ve 2 m, výška zdroje 15,4 m, provoz v noci: ano, 

zdroj č. 120 ve výkresu  
ü prachový filtr pro tryskač linky VII: 58 dB (A) ve 2 m, výška zdroje 15,4 m, provoz 

v noci: ano, zdroj č. 121 ve výkresu  
ü chladící jednotka: 56 dB (A) ve 2 m, výška zdroje 15,4 m, provoz v noci: ano, zdroj 

č. 122 ve výkresu  
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Plošné a liniové zdroje hluku 

Bilance nových plošných a  liniových  zdrojů hluku představuje 14 pohybů TNA, 20 
pohybů LNA a 100 pohybů OA rozdělených na komunikačním systému dle již dříve 
prezentovaných podkladů. 

Vibrace 
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací. 

Záření 
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.  
Při realizaci ani v provozu není předpokládáno provozování otevřených generátorů 
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory 
obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků 
elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu nařízení vlády 1/2008 Sb. o ochraně 
zdraví před neionizujícím zářením. Napájení je ze standardní elektrické přípojky 6 kV. 
Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých 
frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná pole překračující 
hodnoty stanovené uvedeným nařízením vlády 1/2008 Sb.  
 
Jiné výstupy 
Nejsou známy jiné výstupy záměru. 
 
B.III.5.  Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
Možnosti vzniku havárií 
Z hlediska charakteru předloženého záměru lze za případná rizika označit: 

♦ požár objektu   

♦ havarijní únik látek škodlivých vodám   
Dopady na okolí 
Požár objektu 
Požární zabezpečení stavby bylo řešeno již v předchozích fázích výstavby dle ČSN 
730804 - výrobní objekty. Provozy administrativy a sociální zabezpečení zaměstnanců 
dle ČSN 730802 - nevýrobní objekty. Členění do požárních úseků je přizpůsobeno 
provozu a konstrukčnímu řešení. V souladu s ČSN  730804 je vybudována objezdová 
komunikace kolem výrobní budovy pro případný zásah požárních jednotek.  
Dle názoru zpracovatelského týmu oznámení, posuzovaný záměr nepředstavuje 
významné zvýšení rizika z hlediska požáru.   
Havarijní únik látek škodlivých vodám 

K úniku ropných látek - převážně motorové nafty může dojít pouze při pohybu vozidel 
v areálu. Vzhledem k velikosti areálu, přehlednosti vnitropodnikových komunikací a 
četnosti dopravy je pravděpodobnost vzniku této havárie nízká. Tato problematika je 
řešena v „ Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod “, který byl 
příslušným vodohospodářským orgánem schválen. Vzhledem k tomu, že v rámci 
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posuzovaného záměru nedochází k výstavbě nových zpevněných ploch, parkovišť 
nebo komunikací, lze tento materiál považovat za aktuální i pro další období.  
Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré dešťové vody ze zpevněných ploch jsou vedeny 
samostatnou kanalizací přes odlučovač ropných látek do retence, lze dopad takovéto 
havárie označit za lokální  a neprojevující se mimo areál při zajištění řádné funkčnosti 
navrženého zařízení na předčištění srážkových vod.  
Preventivní opatření 
Preventivní opatření, která zmírní riziko vzniku havarijních situací spočívají především 
ve volbě bezpečné koncepce závodu a v konstrukčním a dispozičním řešením objektu 
dle platných předpisů a eventuelních dalších požadavků, v realizaci odpovídajících 
samočinných systémů kontroly a řízení a v dodržování ustanovení provozní 
dokumentace. Nutnou podmínkou zajištění  bezpečného provozu je zpracování a 
dodržování provozních  předpisů, požárního řádu a havarijního plánu. Jiná preventivní 
opatření vzhledem k charakteru objektu nejsou touto dokumentací požadována. 
Následná opatření 
Likvidace následků havárií souvisí zejména s odstraněním  a zneškodněním zbytků 
hořlavých látek, produktů hoření,  znečištění půdy, vody - t.j. odstraněním 
jednorázových  a mimořádných odpadů. Tento aspekt bude řešen v havarijním plánu 
resp. požárním řádu. Vzhledem k lokalizaci objektu není nezbytné požadovat realizaci 
dalších následných opatření. 
Při realizaci navržených opatření lze dopady havarijního úniku látek škodlivých vodám 
označit za lokální, neprojevující se mimo areál závodu. V rámci předkládaného záměru 
lze pro další projektovou přípravu formulovat následující doporučení: 
• oznamovatel doloží ke kolaudaci stavby schválený aktualizovaný požární řád závodu.  

• oznamovatel doloží ke kolaudaci stavby schválený „havarijní plán“ zpracovaný dle vyhlášky č. 
450/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb. 
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C. ÚDAJE  O  STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ   
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 

Předkládaný záměr je situován do území, které je územním plánem určeno k aktivitě 
obdobného charakteru. Z uvedených skutečností je patrné, že záměr není 
v bezprostředním  kontaktu s územním systémem ekologické stability krajiny ani nijak 
neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park.  
Přirozenými společenstvy v daném území byly dle rekonstrukční geobotanické mapy 
(Mikyška) luhy a olšiny, jejichž fragmenty se zachovaly v úzkém pásu podél původního 
koryta Podolského potoka.  
Z hlediska stávající únosnosti prostředí se nejedná o  významně nadlimitně ovlivněnou 
lokalitu.  
V kontextu šíře ekologické valence  (případně míry tolerance ekosystémů vůči 
změnám) je možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm prakticky nevyskytují 
stanoviště se specifickými nároky (například zbytky rašelinišť nebo rašelinných luk).  
Jinak nejsou zastoupena žádná stanoviště stenoekního charakteru s úzkým intervalem 
míry tolerance ke změnám, např. kyselá stanoviště písčin, případně vysychavá lada na 
výchozech bazičtějšího podloží (amfibolity).  
Poloha záměru nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií 
dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.  
Záměr není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a 
– c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit 
podle § 45a zákona ve smyslu NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích oblastí 
podle § 45e tohoto zákona. 
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek, 
případně chráněném území podle horního zákona.  
Oznámení je vypracováváno na záměr, který předpokládá instalaci technologie v již 
vybudované hale výrobního objektu JTEKT. 
Nejsou dokladovány přírodní zdroje nerostných surovin přímo v zájmovém území 
záměru.  
Předkládaný záměr nezasahuje do žádné historické a kulturní památky, na lokalitu 
nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště 
významné události, místo spojené s významnou osobou. 
V oblasti zastavované průmyslové zóny se žádné kulturní, archeologické ani technické 
památky nevyskytují. Není zde ani žádný hmotný majetek, který by byl při rozvoji zóny 
zasažen či znehodnocen. 
Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou známy žádné informace vedoucí 
k předpokladu jejich existence.  
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí 
v dotčeném území 
C.2.1.Ovzduší 
Klimatické charakteristiky 
Z hlediska klimatického je území zařazeno do teplé klimatické oblasti T2 s dlouhým, 
teplým a sušším létem.  Přechodné období je zde krátké, s teplým až mírně teplým  
jarem a podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá  s velmi krátkým trváním 
sněhové pokrývky. Mezoklimatické  poměry nejsou rovinným reliéfem terénu prakticky 
vůbec  ovlivněny. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 8,4oC. V lednu 
klesá teplotní průměr až na -1,8 o C.  Nejteplejším měsícem roku je červenec s 
průměrnou teplotou 18,4oC. V Pardubicích je v průměru za rok kolem 28  ledových dnů 
s teplotou pod 0 oC po celý den. Letních dnů  s teplotou nad 25 oC je v Pardubicích 47. 
Průměrné roční  množství srážek se pohybuje kolem 590 – 600 mm, z nichž 62% je  v 
teplé části roku. Z hlediska převažujících směrů větru  mají největší četnost větry z 
jihovýchodu (19,5%). 
V následující tabulce jsou uvedeny průměrné teploty vzduchu ve 0C, které byly získány 
zpracováním údajů z klimatických pozorovacích stanic sítě Českého 
hydrometeorologického ústavu reprezentujících poměry v oblasti Pardubice. 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
-1,8 -0,6 3,6 8,2 13,6 16,5 18,4 17,4 13,7 8,5 3,7 -0,1 

Oblast Pardubic patří mezi normálně zavlažovaná místa naší republiky. Roční chod 
srážek je velmi proměnlivý a maximum se může  vyskytnout prakticky od června po 
srpen, v ojedinělých  případech dokonce v květnu. Nejnižší srážky připadají  v 
dlouholetém průměru na únor. Měsíční úhrny srážek v mm jsou uvedeny v následující 
tabulce: 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
36          32 35 45 60 64 81 73 49 46 40 38 

Počet dnů se sněžením je uveden v následující tabulce: 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
6,9       6 4,2 1,3 0,2 - - - - 0,4 2 5,5 

Znečištění ovzduší 
Aktuální imisní pozadí zájmového území je doloženo v rozptylové studii, která je 
samostatnou Přílohou č.3 předkládaného oznámení. 
 

C.2.2. Voda           
Povrchové vody 
Zájmové území náleží hydrograficky do hlavního povodí řeky Labe 1 – 00 – 00 a jeho 
dílčího povodí 1-03-04 (Labe od Chrudimky po Doubravu). 
Hlavním recipientem v zájmovém území je Podolský potok (Podolka, Klešický potok) – 
číslo hydrologického pořadí 1-03-04-025, pramenící v Železných horách u Vápenného 
Podola a ústící do Labe u Lán na Důlku. Koncem 60-tých let byla provedena jeho 
úprava (Regulace Klešického potoka - Ing. Šindlar 1961), kdy došlo k průpichu nového 
koryta od silnice Pardubice-Přelouč po železniční trať. Profil je na 5ti letou vodu (11,7 
m3/s). 



JTEKT Pardubice, DC Machine No. 7 
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění  

 

 65 

Hydrometeorologický ústav provedl v profilu u železniční tratě 010 stanovení velké 
vody :  
Q 365 = 4,5 m3/s, Q5 max = 11,7 m3/s, Q25 = 23,1 m3/s, Q 100 max = 37,8 m3/s. 
Plocha povodí v tomto místě je 49,79 km2. 
Magistrát Města Pardubice zainvestoval v roce 1999 vypracování (Studie odtokových 
poměrů Podolského potoka v areálu Free Zone ve Starých Čívicích, Ing. Kladivo 1999) 
se závěry a doporučeními, podle kterých byl vyhotoven projekt povodňových opatření 
a úprava povodňové hráze na úroveň Q100. 
Investor Město Pardubice vybudoval v blízkosti koryta Podolského potoka ochrannou 
protipovodňovou hráz dostatečnou pro 100 letý průtok. Tato hráz  byla budována 
s ohledem na závěry biologických průzkumů provedených v zájmovém území. 
V současné době splňuje Podolský potok požadavek na 100letou vodu. 
Nad silnicí II/322 je stavidlový jez k napouštění obtokového koryta původního toku, 
které zůstalo zachováno m.j. pro závlahu luk a pro svedení vody z drenážních výústí. 
Podolský potok je ve správě Povodí Labe. 
Jak ji bylo uvedeno, profil koryta je upraven na pětiletou vodu (11,7 m3/sec). Podolský 
potok se stal osou průmyslové zóny a jsou do něj sváděny srážkové vody 
z jednotlivých areálů průmyslové zóny. Vzhledem k omezené kapacitě koryta musí 
každý investor srážkové vody odvádět přes retenci s odtokem dle dohody se správcem 
toku – Povodí Labe s.p. 
Výřez z vodohospodářské mapy je patrný z následující situace: 
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Podzemní vody 
Hydrogeologické poměry lokality jsou odrazem výše uvedené geologické stavby české 
křídové tabule. Podle Olmer M, Kessl et al. (1990) je zájmové území řazeno do 
hydrogeologického rajónu č. 431 – Chrudimská křída, jejíž pozice je uvedena v mapě 
hygrogeologické rajonizace list 13, Hradec Králové měřítko 1 : 20 000. 
Uvedený rajón zahrnuje monoklinálně uložené křídové sedimenty při okraji české 
pánve na severovýchodních svazích Železných hor. Území patří do levostranných 
přítoků Labe, které je hlavní drenážní bází celé oblasti a tvoří rozhraní mezi 
mineralizovanými vodami rajónu 436 – labská křída proudícími od severu a prostými 
podzemními vodami rajónu 431 proudícími od jihu od Železných hor. 
Propustnost klastických kolektorů je průlinově puklinová, ale kolektor není vyvinut 
v celé ploše rajónu. Zvodnění kolektoru je převážně artéské. Podzemní vody jsou 
doplňovány jednak přímo infiltrovanými srážkami v celé ploše rajónu a jednak influkcí 
z toků na rozhraní křídy a krystalinika Železných hor. Přírodní drenáž je artéskými 
vývěry v údolí toků, kde je tektonicky porušena těsnost nadložního artéského stropu. 
Proud vody k severu k hranici rajónu tj. ke korytu řeky Labe postupně slábne. 
Chemické složení podzemních vod rajónu 431 je převážně typu Ca-HCO3 s celkovou 
mineralizací 300 – 500 mg/l. Hladina spodní vody kolísá v intervalu 1-2 metry pod 
stávajícím terénem. 
Výřez hydrogeologické mapy je patrný z následujícího obrázku: 
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C.2.3. Půda  
Hlavním půdotvorným substrátem zájmového území jsou podle základní půdní mapy 
křídové slíny Českého masívu, na kterých byly vytvořeny půdy písčito-hlinité s hlinitou 
slabě štěrkovou spodinou. Na posuzovaném území se v prostoru kolem Podolského 
potoka vyskytují dva typy pokryvných půd -  rendziny, rendziny hnědé a hnědé příp. 
drnové půdy většinou slabě oglejené. V zájmovém území se nacházely BPEJ 
(bonitovaná půdně-ekologické jednotky) 3.23.10 a 3.19.01, které jsou zařazeny do III. 
a IV: třídy ochrany zemědělského půdního fondu. Areál firmy je navržen v lokalitě 
průmyslové zóny  Pardubice, která byla vyjmuta ze ZPF.  
Ministerstvo životního prostředí ČR odbor ekologie krajiny vydalo souhlas s odnětím 
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro zřízení II. Etapy průmyslové 
zóny v Pardubicích – Starých Čivicích (č.j.  P/5803/01, OEK/649/01 ze dne 30.dubna 
2001). Souhlas se týká trvalého odnětí cca 30,3796 ha zěmědělské půdy ZPF v k.ú. 
Staré Čívice. 
Protože předmětem předkládaného posouzení je instalace technologie v již existujícím 
objektu výrobní haly, není nezbytné se popisem této složky životního prostředí dále 
zabývat. 

 
C.2.4. Geofaktory životního prostředí 
Podle soustavy geomorfologického členění ČR patří území do soustavy České tabule, 
podsoustavy Polabská tabule, celku Východolabská tabule a podcelku Pardubická 
kotlina. Pardubická kotlina je součástí rozsáhlých terénních sníženin rozprostírajících 
se podél toku Labe mezi Jaroměří a Týncem nad Labem. Geomorfologický ráz je dán 
rozsáhlými středno a mladopleistocénními terasovými plošinami a širokou nivou Labe. 
Terasové plošiny jsou místně překryty mocnými sprašovými akumulacemi a vátými 
písky. Jedná se o geomorfologickou oblast s reliéfem niv a nejnižších teras. Zájmová 
oblast se nachází nedaleko od levého břehu Labe, které se nejvýrazněji podepsalo na 
modelaci okolního terénu, a to zejména erozně-akumulační činností v pleistocénu a 
holocénu. Terénní reliéf je v současné době rovinný až mělce zvlněný. 
Po stránce regionálně-geologické se posuzovaný prostor nachází v centrální části 
české křídové tabule, a to v její labské oblasti. Předkvartérní podklad tvoří sedimenty 
vápnito-jílovité fácie, stáří svrchní turon-coniak. Reprezentují je převážně litologicky 
monotónní slínovce (vápnité jílovce), tj. diageneticky slabě zpevněné pelitické 
sedimenty. Mocnost uvedeného souvrství činí téměř 200 m, celková mocnost 
sedimentů křídového útvaru pak dosahuje cca 400 m. Povrchové partie křídových 
hornin jsou zvětralé, jílovitá eluvia byla převážně oddenundována. Strop podložních 
slínovců březenského souvrství byl ověřen v zájmovém území v hloubkách 3,5 – 4,6 m 
pod terénem. Slínovce jsou ve svrchních partiích silně rozpukané, do hloubky jsou 
méně zvětralé s kusovitějším rozpadem a s přibývající pevností. Kvartérní pokryv na 
lokalitě reprezentují převážně deluviofluviální a fluviální sedimenty. Delufluviální a 
fluviální pleistocénní a holocénní sedimenty tvořené jílovitými a písčitými materiály 
v minulosti vyplnily deprese v předkvartérním reliéfu a následně také údolí vodotečí a 
mělké deprese. Celkově lze na lokalitě předpokládat u těchto vrstev variabilnost jejich 
mocností, prostorového rozšíření a zrnitostního složení, což odpovídá jejich 
polygenetickému charakteru. Dále je pro ně typická proměnlivá příměs organických 
látek. Uvedené geologické poměry těchto kvartérních sedimentů zpravidla ztěžují 
podmínky pro plošné zakládání objektů, jelikož v hloubce běžné pro plošné zakládání 
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jsou převážně zeminy malé únosnosti a značné stlačitelnosti , kvalitnější druhy půd se 
nacházejí zpravidla v malých mocnostech. 
Výřez geologické mapy je patrný z následujícího obrázku: 
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C.2.5. Fauna a flora 
Základní charakteristiky staveniště 
Flora a flora 
Lokalita leží v průmyslové zóně Staré Čívice. Území náleží do fytogeografické oblasti 
termofytikum, obvodu České termofytikum a fytogeorgrafického okresu Pardubické 
Polabí. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o instalaci technologie v již existujícím 
objektu není třeba se věnovat podrobnějšímu popisu flory v zájmovém území. 
Obdobné závěry lze vyvodit i ve vztahu k popisu fauny. 

Prvky dřevin  rostoucí mimo les 

Zájmové území záměru je  prosté prvků dřevin rostoucích mimo les.  

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

Základem vymezení skladebných částí ÚSES v dotčeném území je vodní osa 
nadregionálního biokoridoru řeky Labe (NRBK) K 72. Na tomto NRBK leží regionální 
biocentrum (RBC) č. 917 Labiště pod Černou (30 ha) určené k vymezení a RBC č. 916 
Pardubické Labe (30 ha) na soutoku s řekou Chrudimkou, které je nutno založit. Po 
řece Chrudimce vede regionální biokoridor (RBK) č. 1340 až 1342, převážně určený 
k vymezení, pouze úsek vedoucí centrem Pardubic bude nutné založit. Na tomto RBK 
jsou vložena RBC č. 1949 Nemošice, Drozdice (20 ha) určené k založení a již 
vymezené RBC č. 914 Meandry Chrudimky (50 ha). Šíře ochranného pásma NRBK 
řeky Labe K 72 byla zúžena, ochranná zóna NRBK nezasahuje na zájmové území. 
Pro celé širší zájmové území je zpracován Generel lokálního systému ekologické 
stability krajiny. Zároveň jsou v tomto generelu promítnuty i dotčené prvky regionálního 
ÚSES. Následně je tato problematika řešena novým územním plánem města 
Pardubice č. 42/1-2002. Zájmové území není v Generelu ani v novém územním plánu 
zahrnuto mezi stávající ani plánované systémy ekologické stability. 
V rámci generelu lokálního ÚSES byly v zájmovém území a jeho blízkém okolí 
vymezeny následující prvky s funkcí biocenter (dále LBC), biokoridorů (dále LBK) a 
interakčních prvků (dále IP). 
Lokální kostra ekologické stability zájmového území a jeho blízkého okolí je tvořena 
lokálním biokoridorem (LBK) č. 49 Podolský potok – nové koryto. Nové koryto je 
upraveno do lichoběžníkového tvaru s šířkou dna okolo 3 m a hloubkou 150 až 160 cm 
a sklonem břehů 1:1,5. Do výšky 0,55 m je částečně dlažba na sucho, opřená o 
kamennou patku, nad dlažbou je drnování, v současné době v části ruderální. Podél 
hranic s průmyslovou zónou byly vybudovány povodňové hráze na úroveň Q100. 
Vlastní koryto  je v zahloubené části prakticky bez vegetace. 
V úseku LBK 49/2, který vede od silnice I/2 Pardubice –Staré Čívice po začátek  LBC 
Jesenina, vznikl ve svazích upraveného průtočného profilu spontánní  sukcesí místy 
velmi hustý porost s dominancí olše lepkavé s příměsí jasanu, bezu černého ve stáří 
do 30 let. 
Úsek LBK 49/1 vede podél LBC Jesenina  a dále protéká průmyslovou zónou až do 
LBC U trati. Vyjma části podél LBC Jelenina je celý úsek prakticky bez doprovodného 
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porostu na svazích průtočného profilu, s pouze několika ojedinělými mladými 
náletovými stromy. Svahy upraveného průtočného profilu i povodňové hráze jsou 
porostlé ruderalizovanou vegetací s výraznou dominancí kopřivy dvoudomé, třtiny 
křovištní a dalších druhů. Celý LBC č. 49 je určen k obnově a rozšíření, doplňovány 
budou kosterní dřeviny lipo-bukových doubrav. V druhové skladbě cílového 
vegetačního prvku budou dominantními druhy duby (letní a zimní), lípy, srdčitá a 
velkolistá, javory (klen, mléč, babyka) a topol černý s příměsí dalších dřevin ve 
stromovém patře, s úplnými až neúplnými  korunovými zápoji stromů a s keřovými 
doprovody. 
LBC 49/4 Jesenina je existující a plně funkční biocentrum. Jde o lesní porost přiléhající 
k levému břehu Podolského potoka a sousedící se zájmovým územím výrobního 
závodu Kayaba na jižní straně. Je to hospodářský les bez aspektů zvláštní ochrany 
podle lesnických předpisů a jiných předpisů ochrany složek životního prostředí. 
Z hlediska aspektů ochrany přírody je součástí skladebných prvků lokálního ÚSES a 
proto je hospodaření v lese podřízeno zvláštnímu určení a ochraně biocentra. 
LBC 47 U trati je biocentrum určené k založení na soutoku nového a starého koryta 
Podolského potoka. Na lesních fragmentech se navrhuje dosadba kosterních druhů 
bukové doubravy. 
Z LBC U trati vychází biokoridor 51/1 Pod strážným domkem, je veden podél 
severozápadní a západní hranice průmyslové zóny do biocentra Jesenina. Tento 
biokoridor je nefunkční a je určený k založení – lesnickým způsobem a výběrem. 
V druhové skladbě cílového vegetačního prvku jsou navrženy jako dominantní dřeviny 
dub letní a dub zimní, habr a lípa srdčitá ve stromovém patře s keřovým patrem ve 
složení svída krvavá, hloh, ptačí zob, zimolez pýřitý, líska a brslen evropský. 
Vzdálenějšími prvky lokálního SES je LBK 50 vycházející z LBK 49 nad silnicí Kolín –
Pardubice  a vedoucí podél starého koryta Podolského potoka a lesním porostem do 
LBC 49 V olšině a z tohoto biocentr pokračuje dalším úsekem do LBC U trati. Mělké 
meandrující koryto, částečně zanesené a zarostlé zapojeným břehovým porostem 
stromového a keřového patra (vrba, olše, topol, jasan). V části podél lesního pozemku 
jde o plně funkční biokoridor.  
LBC 45 V olšině je existující a plně funkční biocentrum , lesní porost vzdálený cca 750 
m východně od zájmového území. 
Jednotlivé prvky ÚSES (stávající i určené k založení) se nalézají mimo zájmové 
území.  

Zvláště chráněná území a území přírodních parků 

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

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

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

Významné krajinné prvky 

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

Lokality NATURA 2000 

Ptačí oblasti 

Nejbližšími  ptačími oblastmi soustavy Natura 2000 je Bohdanečský rybník a Komárov. 
V ptačí oblasti Bohdanečský rybník je hlavním důvodem ochrany chřástal kropenatý 
(Porzana porzana) a bukač velký (Botaurus stellaris).  Hlavním důvodem ochrany 
v ptačí oblasti Komárov je moták pilich (Circus cyaneus) a kalous pustovka (Asio 
flammeus). Na předmětné lokalitě nebyl zjištěn ani výskyt ani nebyl zjištěn biotop 
vyhovující uvedeným druhům – hlavním důvodům ochrany  v těchto ptačích územích.  
Evropsky významné lokality 

Nejbližší evropsky významné lokality jsou následující CZ 0533305 Chrudimka 
v Pardubicích. Hlavním předmětem ochrany je druh hlínatka rohatá (Ophiogomphus 
cecilia). Dalším územím je   CZ0533309 Pardubice. Hlavním předmětem ochrany je 
druh páchník hnědý (Osmoderma eremitta). 
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Nejbližší lokality NATURA 2000. 

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

Záměr nebude představovat z hlediska svého charakteru ovlivnění krajinného rázu, 
protože se jedná o instalaci technologie do již existujícího objektu výrobní haly. 
 

C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání 
Charakter krajiny 

Areál je umístěn v území průmyslové zóny města, která je závaznými regulativy 
územního plánu města určena lehké výrobě v lokalitě Městské industriální zóny. 
Uvažovaná výše uvedená funkční náplň areálu je v souladu s funkční plochou 
v platném územním plánu. Areál není v bezprostřední návaznosti na souvislou 
obytnou zástavbu. Je však nezbytné upozornit, že limitní z hlediska únosné kapacity 
prostředí je akustická situace na komunikaci č. I/2, kde u nejbližší obytné zástavby 
jsou významně překračovány hygienické limity pro denní i noční dobu z hlediska 
akustické zátěže související jak s běžnou dopravou na této komunikaci, tak 
s vyvolanou dopravou související s obslužností průmyslové zóny. 

Charakter městské čtvrti 

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

Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky 

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

Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství 

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

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle § 37 zákona číslo 114/1992 
Sb. v platném znění nejsou polohou záměru dotčena, záměr se nenachází ani v 
ochranném pásmu lesních porostů dle §14 zákona číslo 289/1995 Sb. v platném znění 
(obojí 50 m „ze zákona“). Technická ochranná pásma nejsou předmětem tohoto 
posouzení. Ochranná pásma případných inženýrských sítí budou specifikována 
v dokumentaci pro územní řízení. 
Dne 3.6.1998 podala Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice návrh na 
vydání rozhodnutí o ochranném hlukovém pásmu letiště Pardubice na pozemcích 
v následujících katastrálních územích: Mnětice, Hostovice, Černá za Bory, Drozdice, 
Nemošice, Pardubice, Dražkovice, Nové Jesenčany, Staré Jesenčany, Třebosice, 
Starý Máteřov, Popkovice, Staré Čívice, Barchov, Bezděkov, Lány na Důlku, Valy u 
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Přelouče, Veselí, Choltice, Tuněchody. Územní rozhodnutí o ochranném pásmu letiště 
Pardubice na výše uvedených katastrech bylo vydáno de 9.9.1998 pod č.j. ÚSO 
975/98/Chu.  
 
Architektonické a jiné historické památky 

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

Jiné charakteristiky životního prostředí 

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány. 

Vztah k územně plánovací dokumentaci 

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

Výstavba  
Rozsah stavebních a zemních prací není významný a vzhledem k situování stavby a 
předpokládaným nárokům na dopravu v etapě výstavby by neměl představovat 
významnější narušení faktorů pohody. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o 
instalaci technologie do již existující haly, není dle názoru zpracovatelů oznámení pro 
další projektovou přípravu záměru formulovat žádná doporučení. 
Provoz 
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve  vztahu k ohrožení zdraví 
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech: 
n znečištění ovzduší  
n hluk  
n znečištění vody a půdy 
Znečištění ovzduší 

V rozptylové studii jsou řešeny bodové, liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší 
porovnávající stávající a cílové příspěvky závodu k imisní zátěži. 
Znečištění ovzduší v etapě výstavby nenastává. 
Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin byl proveden s využitím programu 
SYMOS 97, verze 2006. Z výsledků výpočtů je patrné, že rozdíly v příspěvcích k imisní 
zátěži mezi stávajícím a cílovým stavem lze označit za malé a málo významné. 
Hluk 

Posuzovaný záměr bude představovat provoz nových zdrojů hluku. V rámci hlukové 
studie je řešen z hlediska liniových zdrojů hluku stav před a po  realizaci záměru, 
stávající stav je dále dokladován aktuálním měřením včetně dopravně inženýrského 
průzkumu, který v rámci tohoto měření byl proveden. Samostatně je řešena 
problematika stacionárních zdrojů hluku ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě, a to 
s využitím výsledků aktuálního měření, výpočtů nových zdrojů hluku v průmyslové 
zóně a následného energetického součtu zjištěných výsledků měření a výpočtu. 
Stávající hlukové pozadí související s provozem celé průmyslové zóny jak z hlediska 
dopravní zátěže, tak i z hlediska stávajícího pozadí celé průmyslové zóny bylo 
zjišťováno autorizovanými měřeními. Protokoly o Měření hlučnosti č.583/1A/2011 a č. 
č.583/3A/2011 jsou doloženy jako Příloha č.4  předkládaného oznámení. Hluková 
studie je potom Přílohou č. 5 předkládaného oznámení. V rámci dalšího textu jsou 
proto uvedeny pouze závěry této hlukové studie. 
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Akustická situace v území byla řešena ve 2  výpočtových oblastech. Ve  výpočtové 
oblasti 1 pro celkem 4 výpočtové body charakterizující akustickou situaci v zájmovém 
území ve vztahu k dopravě s tím, že výpočtové body 1 a 2 reprezentují zvolené 
objekty obytné zástavby a body 3 a 4 reprezentují výpočtové body dle  protokolu 
č.583/1A/2011,  který je doložen v příloze č.4 předkládaného oznámení. Ve výpočtové 
oblasti č.2 se potom jedná o 3 výpočtové body, které jsou specifikovány v příslušné 
části  předkládané hlukové studie. 
Výpočet akustické studie byl řešen v následujících variantách: 
Varianta 1 – hluková zátěž z dopravy, stávající a cílový  stav dle výpočtu 
Tato varianta vyhodnocuje stávající (Varianta 1a) a cílovou (Varianta 1b) situaci 
v zájmovém území a vychází z nově vyvolané dopravy související se záměrem a 
zjištěnými hodnotami akustického tlaku A v rámci provedeného měření hluku na 
veřejné komunikaci. 
Varianta 2 – průmyslové zdroje hluku, cílový  stav 
Tato varianta hodnotí akustickou situaci související s průmyslovými zdroji hluku po 
realizaci záměru jako energetický součet nově vypočtených příspěvků zdrojů hluku 
k naměřenému pozadí dle výše uvedeného protokolu o měření hluku. 
Výsledky výpočtů  jsou sumarizovány v následujících tabulkách. 
Výpočtová oblast 1 
Tab.: Porovnání řešených variant – den  

LAeq (dB) 
Stávající stav – Varianta 1a Cílový stav – Varianta 1b výpočtový 

bod výška doprava doprava 
Bod 1 3,0 66.8 66.9 
Bod 2 3,0 69.1 69.2 
Bod 3 3,0 66.3 66.4 
Bod 4 3,0 68.8 68.9 

Tab.: Porovnání řešených variant – noc  
LAeq (dB) 

Stávající stav – Varianta 1a Cílový stav – Varianta 1b výpočtový 
bod výška doprava doprava 

Bod 1   3,0 60.6 60.6 
Bod 2   3,0 63.4 63.4 
Bod 3 3,0 60.2 60.2 
Bod 4 3,0 63.2 63.2 

V rámci výpočtové oblasti 1, která vyhodnocuje aktuální intenzitu dopravy a s ní 
související aktuální hlukovou zátěž, bylo provedeno aktuální měření hlukové zátěže 
včetně dopravně inženýrského průzkumu, které je obsahem protokolu   č.583/1A/2011. 
Ten je doložen v příloze č.4 předkládaného oznámení. Z provedeného dopravně 
inženýrského průzkumu se  vycházelo i při vyhodnocení cílového stavu z hlediska 
nově vyvolané dopravy na nejbližším komunikačním systému.  
Výpočtová oblast 2 
Ve výpočtové oblasti č.2 bylo vyhodnoceno hlukové pozadí průmyslové zóny ve 
vztahu k vybraným objektům zástavby.  Aktuální  hlukové pozadí průmyslové zóny je 
patrné z autorizovaného protokolu  č.583/3A/2011, který je doložen v příloze č.4 
předkládaného oznámení. 
V rámci předkládané hlukové studie byly vypočteny nové příspěvky zdrojů hluku 
z posuzovaného záměru; zohledněny byly i zdroje hluku, které dosud nejsou v provozu 
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z předcházející odsouhlasené Fáze 2/2. 
Výsledky výpočtu jsou patrné z následující tabulky: 
   T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N ) 
 
                                      LAeq (dB)                 
  Č.  výška     Souřadnice    doprava průmysl celkem  předch.  měření  
  1+    3.0    407.5;   42.9     15.1     15.1            
  2+    3.0   -317.8; 1007.8     12.7   12.7          
  3+    3.0    501.0; 1198.1     14.6    14.6    
Výslednou hlukovou situaci po realizaci předkládaného záměru lze při energetickém 
součtu  naměřených hladin akustického tlaku A (viz protokol č.583/3A/2011 – Příloha 
č.4 předkládaného oznámení) a vypočtených  hladin akustického tlaku u řešených 
výpočtových bodů  specifikovat v následující konečné tabulce: 

LAeq (dB) 
Stávající stav dle měření Cílový stav – energetický součet výpočtový 

bod výška průmysl průmysl 
Bod 1 3,0 32,5 32,6 
Bod 2 3,0 30,2 30,3 
Bod 3 3,0 36,6 36,6 

Z hlediska vývoje akustické situace v zájmovém území vyplývají následující 
skutečnosti: 
Ø nově uvažované zdroje hluku související s posuzovaným záměrem nebudou ve 

vztahu k celkovému hlukovému pozadí průmyslové zóny znamenat prokazatelnou 
změnu stávající hlukové situace, která byla v rámci předkládaného oznámení 
zjišťována měřením  

Ø z prezentovaného aktuálního modelu dopravy a z něho vyplývajícího výpočtu, 
jakož i z protokolu č.583/1A/2011 je patrné, že ve stávajícím stavu není v denní 
době  překročen hygienický limit pro denní dobu se zohledněním korekce pro 
starou hlukovou zátěž; z měření i z výpočtu pro noční dobu vyplývá, že hygienické 
limity pro noční dobu jsou ve stávajícím stavu i se zohledněním korekce pro starou 
hlukouvou zátěž překročeny 

Ø při porovnání stávajícího a cílového stavu lze vyslovit závěr, že v denní době 
dochází k navýšení hladin akustického tlaku A u zvolených výpočtových bodů o 0,1 
dB; na základě sdělení hlavního hygienika (Č.j.: 40874/2008-Ovz-32.1.6 -7.11.08) 
nelze, v případě stejné výpočtové metody, změnu v intervalu 0,1 – 0,9 dB 
považovat za hodnotitelnou 

Ø hladina akustického tlaku A v noční době se po realizaci záměru nezmění 
Současně lze za vhodné konstatovat, že oznamovatel respektoval požadavek 
zjišťovacího řízení na Fázi 2/2 a realizoval na své náklady nová okna ve 
specifikovaném území městské části Staré Čívice, jak vyplývalo z protokolu o měření 
č. N10307 vypracovaného Centrem protihlukové ekologie, s.r.o. 
 
Na základě všech výše uvedených skutečností lze vlivy posuzovaného záměru na 
hlukovou situaci v zájmovém území označit za malé a málo významné. 
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Pro další projektovou přípravu záměru je formulováno následující doporučení: 
• v rámci další projektové přípravy doložit garantované hladiny akustického tlaku pro nově 

navrhované zdroje hluku; v průběhu zkušebního provozu provézt nové měření hluku ve 
shodných MM1 až 3 dle Protokolu č.583/3A/2011 

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví 
Vzhledem ke skutečnosti, že změny ve vývoji akustické studie jsou nevýznamné, je 
hodnocení vlivů na veřejné zdraví zaměřeno na imise. Podkladem jsou výsledky 
rozptylové studie ve variantě 2, která hodnotí předpokládaný stav imisní zátěže 
z provozu závodu JTEKT Pardubice v cílovém stavu po realizaci záměru.  
Souhrnně je možné konstatovat, že imisní vliv provozu závodu na okolí se u klasických 
škodlivin NO2, PM10, CO a benzenu pohybuje ve zlomcích platných imisních limitů. 
Navýšení realizací záměru, tj. rozdíl mezi imisním příspěvkem ve variantě 1, která 
hodnotí současný stav a variantou 2, je zcela nepatrný a na celkové imisní situaci 
v zájmovém území se postřehnutelným způsobem prakticky neprojeví.  
Pro oxid dusičitý se imisní vliv provozu závodu JTEKT Pardubice u nejbližší obytné 
zástavby v cílovém stavu pohybuje v řádu jednotek µg/m-3 maximální hodinové 
koncentrace a setin µg/m-3 průměrné roční koncentrace. Měřené pozadí NO2 na 
měřících stanicích v Pardubicích nesignalizuje překračování imisních limitů 
v zájmovém území, neboť v roce 2010 se průměrná roční koncentrace pohybovala 
kolem 20 µg/m-3, nejvyšší průměrná hodinová koncentrace byla 122  µg/m-3.  

Platné imisní limity NO2  k ochraně zdraví lidí  200 µg.m-3 pro hodinový aritmetický 
průměr a 40 µg.m-3 pro roční aritmetický průměr jsou totožné s koncentracemi, které 
WHO doporučuje ve směrnici pro kvalitu ovzduší k ochraně  obyvatel před akutními a 
chronickými účinky NO2.  

Hodinová průměrná koncentrace 200 µg.m-3 se při hodnocení rizika imisí NO2 používá 
jako referenční, tedy ještě bezpečná koncentrace i pro astmatiky, jakožto skupinu lidí, 
kteří jsou vůči účinkům NO2 nejcitlivější.  
Imisní příspěvek NO2 z provozu závodu JTEKT Pardubice u nejbližší obytné zástavby 
v cílovém stavu 3,45 µg.m-3 (výpočtový bod č. 2001) maximální hodinové koncentrace 
proto ani při zohlednění imisního pozadí nepředstavuje zdravotní riziko akutních 
účinků pro obyvatele.    
Studium chronických účinků NO2 na lidské zdraví komplikuje současná přítomnost 
dalších spolupůsobících škodlivin. Současné studie naznačují zejména souvislost mezi 
průměrnou roční koncentrací NO2 a výskytem astma a respiračních příznaků. 
Doporučená koncentrace WHO odvozená na základě studií účinků vnitřního ovzduší 
nemusí znamenat plnou ochranu zdraví, avšak ke spolehlivějšímu stanovení 
referenční koncentrace nejsou podle WHO k dispozici dostatečné podklady.   
Imisní příspěvek NO2 z provozu závodu JTEKT Pardubice u nejbližší obytné zástavby 
v cílovém stavu v řádu setin µg.m-3 průměrné roční koncentrace je v každém případě 
bez ohledu na imisní pozadí i z hlediska zdravotního rizika zcela nepatrný a 
nevýznamný.   
Měřené pozadí oxidu uhelnatého v ovzduší v Pardubicích na stanici ČHMÚ Pardubice 
– Dukla představovalo v roce 2010 jen 16 % platného imisního limitu. Tento limit, 
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konkrétně 10 000 µg.m-3 8hodinového klouzavého aritmetického průměru, je identický 
s doporučenou koncentrací WHO a byl odvozen ze vztahu mezi koncentrací CO 
v ovzduší a tvorbou karboxyhemoglobinu v krvi a pro toxický účinek CO jej lze 
považovat za referenční hodnotu z hlediska ochrany zdraví.   
Je tedy jisté, že provoz závodu JTEKT Pardubice v cílovém stavu s nejvyšším imisním 
příspěvkem 12,6 µg/m-3 nejvyšší 8hodinové klouzavé průměrné koncentrace u 
nejbližšího obytného domu bude z hlediska zdravotního rizika imisí CO pro obyvatele 
zájmového území zcela bezvýznamný.      
Suspendované částice frakce PM10 představují zdravotně nejzávažnější škodlivinu 
v městském ovzduší a výjimkou v tomto ohledu nejsou ani Pardubice. Měřené pozadí 
PM10 na měřících stanicích v Pardubicích sice nesignalizuje překračování imisního 
limitu roční průměrné koncentrace, která byla v roce 2010 na měřící stanici ČHMÚ 
Pardubice – Dukla 29,4 µg/m-3, avšak k překračování dochází podobně jako ve většině 
měst v ČR u limitu průměrné 24hodinové koncentrace.  
Suspendované částice v ovzduší představují podle současných poznatků významný 
rizikový faktor s mnohočetným efektem na lidské zdraví a to již při nízké úrovni 
expozice pod současnými imisními limity. Převládá proto názor, že u této škodliviny je 
třeba vycházet z představy o bezprahovém účinku.   
Prokázanými účinky krátkodobé expozice výkyvům imisních koncentrací PM10 je 
přechodné zvýšení respiračních a kardiovaskulárních potíží, vyšší počet akutních 
hospitalizací, vyšší spotřeba léků a zvýšení úmrtnosti. Postižena je především citlivá 
část populace, tedy především lidé s vážnými nemocemi srdečně-cévního systému a 
plic, starší lidé a kojenci. Účinky jsou pozorovány během a několik dní po epizodě 
výrazného zvýšení denní imisní koncentrace. Dosud nezodpovězenou otázkou 
zůstává, jaké složky jemné frakce prašného aerosolu se zde uplatňují a jakým 
mechanismem působí.   
Jako kvantitativní vztah akutní expozice a účinku odhaduje WHO ve směrnici pro 
kvalitu ovzduší zvýšení celkové úmrtnosti zhruba o 0,5 % při nárůstu denní průměrné 
koncentrace PM10 o 10 µg/m-3 nad 50 µg/m-3. Hodnotu 50 µg/m-3 (jako 99.percentil, 
tedy 4. nejvyšší hodnotu v roce) WHO doporučuje jako limit průměrné denní  
koncentrace, která by měla sloužit k prevenci výskytu imisních výkyvů, vedoucích 
k podstatnému zvýšení nemocnosti a úmrtnosti.   
Studie věnované dlouhodobým chronickým účinkům pevných částic v ovzduší 
prokazují účinky ještě závažnější v podobě snížení plicních funkcí u dětí i dospělých, 
zvýšené nemocnosti na respirační onemocnění a zkrácení délky života hlavně pro 
vyšší úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění a pravděpodobně i karcinom plic.  
WHO stanovila jako doporučený cílový limit roční průměrnou koncentraci PM10 20 
µg/m-3. Jedná se o nejnižší úroveň expozice, od které se statisticky významně zvyšuje 
úmrtnost v závislosti na imisní zátěži suspendovanými částicemi v ovzduší. WHO 
přitom upozorňuje, že nejde o prahovou úroveň expozice a doporučený limit 
neznamená úplnou ochranu veškeré populace před nepříznivými účinky 
suspendovaných částic. 
Metodiky kvantitativního hodnocení zdravotních rizik imisí suspendovaných částic 
vycházejí ze vztahů odvozených z epidemiologických studií z posledních 10 let a jako 
ukazatel expozice je používána průměrná roční koncentrace PM2,5 nebo PM10, 
přičemž se předpokládá, že tak je zohledněna i větší část účinků krátkodobých výkyvů 
imisních koncentrací.  
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Pro hodnocení vlivu na úmrtnost  je podkladem vztah, podle kterého dochází ke 
zvýšení celkové úmrtnosti u dospělé populace nad 30 let o 6% při chronické expozici 
koncentrace PM2,5 10 µg/m-3. Tento vztah se statisticky významně projevuje cca od 10 
µg/m-3 průměrné roční koncentrace PM2,5.    
Na měřící stanici ČHMÚ Pardubice – Dukla byla v roce 2010 zjištěna roční průměrné 
koncentrace suspendovaných částic frakce PM2,5 21,9 µg/m-3, lze tedy odhadnout, že 
v pardubickém ovzduší frakce  PM2,5 představuje cca 75% frakce PM10.  
Podle výše uvedeného vztahu vychází zvýšení celkové úmrtnosti dospělé populace 
v zájmovém území vlivem imisního pozadí PM10 cca o 7 %. V podmínkách ČR nejde o 
výjimečný stav, neboť např. SZÚ Praha udává v hodnocení zdravotních rizik znečištění 
ovzduší za rok 2010 na základě imisní zátěže částicemi PM2,5 zvýšení celkové 
úmrtnosti populace ČR ve městech v rozmezí od 3,6% v čistých oblastech až po 22,2 
% v oblastech intenzivně zatížených dopravou a průmyslem.  
Imisní příspěvek PM10 z provozu závodu JTEKT Pardubice u nejbližší obytné zástavby 
v cílovém stavu do 0,04 µg/m-3 průměrné roční koncentrace je ve vztahu k tomuto 
riziku nepatrný a nevýznamný.    
Benzen je látka s prokázaným karcinogenním účinkem a hodnocení rizika tohoto 
účinku vychází z průměrné roční koncentrace. Vyjadřuje se jako individuální 
celoživotní pravděpodobnost zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad běžný 
výskyt v populaci vlivem hodnocené  škodliviny ukazatelem ILCR (Individual Lifetime 
Cancer Risk). Výpočet ILCR se provádí pomocí tzv. jednotky karcinogenního rizika 
(UCR - Unit Cancer Risk), udávající karcinogenní potenciál dané látky při celoživotní 
inhalaci z ovzduší.    
Měřené pozadí benzenu na měřících stanicích v Pardubicích nesignalizuje 
překračování imisního limitu v zájmovém území, neboť v roce 2010 byly na stanicích 
ČHMÚ Pardubice – Dukla a Pardubice – Rosice zjištěny průměrné roční koncentrace 
1,7 µg/m-3, resp. 2,8 µg/m-3.  
Tomuto rozmezí imisního pozadí odpovídá při použití jednotky karcinogenního rizika 
WHO 6x10-6 při celoživotní expozici míra rizika ILCR 1,0-1,7x10-5. Nejvyššímu 
imisnímu příspěvku benzenu z provozu závodu JTEKT Pardubice u nejbližší obytné 
zástavby v cílovém stavu 0,000535 µg/m-3 průměrné roční koncentrace odpovídá 
hodnota ILCR 3,2x10-9.   
Při hodnocení bezprahového karcinogenního účinku se vychází z principu společensky 
přijatelného rizika, které se většinou uvádí v úrovni 1x10-6, tedy jeden případ 
onemocnění na milion exponovaných osob. Pro látky se stanoveným imisním limitem 
je toto přijatelné riziko zváženo při určení výše limitu.  
Současné poznatky o mechanismu účinku benzenu naznačují, že postup odvození 
UCR použitý WHO skutečné riziko benzenu výrazně nadhodnocuje a tato UCR je 
používána spíše z principu předběžné opatrnosti. Tomu odpovídá i imisní limit 5 
µg/m3, stanovený na základě doporučení expertů EU, který by teoreticky představoval 
poměrně vysoké karcinogenní riziko 3x10-5. Imisní příspěvek záměru je v každém 
případě z hlediska karcinogenního rizika benzenu  zcela zanedbatelný   
Specifickým rysem emisí z provozu závodu JTEKT Pardubice je vzhledem 
k charakteru výroby a emisních zdrojů obsah některých kovů, konkrétně Zn, As, Cd, 
Hg, Pb a Al. Další část hodnocení rizika imisí je proto věnována potenciálnímu riziku 
těchto kovů. 
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Pro As, Cd a Pb ve venkovním ovzduší jsou v ČR stanoveny imisní limity k ochraně 
zdraví.     
Arsen je na základě studií u profesionálně exponovaných pracovníků zařazen mezi 
kovy s prokázaným karcinogenním účinkem. WHO uvádí ve Směrnici pro kvalitu 
ovzduší pro arsen jednotku karcinogenního rizika 1,5x10-3, odvozenou na základě 
epidemiologických studií profesionálně exponované populace tavičů ze Švédska a 
USA. Karcinogennímu riziku 1x10-6 by pak odpovídala celoživotní expozice arsenu 
v ovzduší 0,66 ng/m3.  
Pracovní skupina expertů, ustanovená Evropskou komisí, však považuje hodnocení 
karcinogenního rizika s použitím UCR WHO, odvozené lineární extrapolací 
z pracovního prostředí, za nadhodnocené a doporučila v závěrečné zprávě z roku 
2000 jako roční průměrnou limitní koncentraci arsenu ve venkovním ovzduší hodnotu 
v rozmezí 4 – 13 ng/m3. V ČR je pro ochranu zdraví lidí pro arsen stanoven cílový 
imisní limit 6 ng/m3.  
Prahový negenotoxický mechanismus karcinogenního účinku arsenu předpokládá i 
Holandský národní institut veřejného zdraví a životního prostředí (RIVM), který stanovil 
pro anorganický arsen při inhalační expozici tolerovatelnou koncentraci v ovzduší TCA 
1 µg/m3.   
Na stanici ČHMÚ Pardubice – Dukla byla v roce 2010 zjištěna průměrná roční 
koncentrace arsenu v polétavých částicích PM10 1,3 ng/m-3. V ovzduší zájmového 
území tedy není  signalizováno překročení imisního limitu.  
Této hodnotě imisního pozadí teoreticky odpovídá při použití jednotky karcinogenního 
rizika WHO míra rizika ILCR 1,95x10-6. Nejvyššímu imisnímu příspěvku z provozu 
závodu JTEKT Pardubice u nejbližší obytné zástavby v cílovém stavu 0,147 ng/m-3 
průměrné roční koncentrace odpovídá hodnota ILCR 2,2x10-7.   
I při tomto maximálně konzervativním hodnocení se tedy úroveň imisního pozadí 
arsenu v suspendovaných částicích pohybuje při spodním okraji rozmezí přijatelné 
míry rizika a nejvyšší imisní příspěvek provozu závodu JTEKT v obytném území je 
řádově nižší.   
Imisní limit kadmia je stanoven k ochraně před kumulací tohoto kovu v ledvinách, které 
jsou kritickým orgánem toxického účinku kadmia při dlouhodobé inhalační i perorální 
expozici. Pracovní skupina expertů, ustanovená Evropskou komisí, doporučila 
v závěrečné zprávě z roku 2000 limitní koncentraci kadmia ve venkovním ovzduší 5 
ng/m3 a tato průměrná roční koncentrace je přijata jako cílový imisní limit i v ČR. Tato 
hodnota byla odvozena na základě studií profesionální expozice s přepočtem na 
kontinuální expozici a zohledněním individuálních rozdílů v citlivosti. Stejnou hodnotu 
imisního limitu navrhla i WHO ve směrnici pro kvalitu ovzduší v Evropě. Může být proto 
použita jako referenční koncentrace při hodnocení rizika imisí kadmia v ovzduší.     
Na stanici ČHMÚ Pardubice – Dukla byla v roce 2010 zjištěna průměrná roční 
koncentrace kadmia v polétavých částicích PM10 0,3 ng/m-3. V ovzduší zájmového 
území tedy není  signalizováno překročení imisního limitu.  
Pro nejvyšší imisní příspěvek z provozu závodu JTEKT Pardubice u nejbližší obytné 
zástavby v cílovém stavu 0,013 ng/m-3 průměrné roční koncentrace odpovídá 
koeficient nebezpečnosti HQ 0,0026, v součtu s imisním pozadí 0,063. Vzhledem 
k tomu, že existenci zdravotního rizika je možné předpokládat od hodnoty HQ 1, je tím 
dokladováno, že imisní příspěvek kadmia z provozu závodu JTEKT Pardubice 
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nepředstavuje ani při zohlednění imisního pozadí žádné zdravotní riziko pro obyvatele 
zájmového území.   
Olovo má podobně jako kadmium schopnost kumulace v organismu, ukazatelem 
zátěže je hladina olova v krvi. Nejcitlivějším účinkem je nepříznivé ovlivnění nervového 
systému u dětí, prokázané v mnoha epidemiologických studiích.   

Imisní limit olova v ovzduší 0,5 µg/m-3 odpovídá návrhu WHO ze směrnice pro kvalitu 
ovzduší v Evropě. Podkladem byl vztah mezi koncentrací olova v ovzduší a hladinou 
olova v krvi u dětí s cílem zabránit dosažení hraniční hodnoty, nad kterou se objevují 
první prokázané nepříznivé účinky. Možný karcinogenní účinek olova WHO 
nepovažuje u člověka za prokázaný a nebere jej při odvození limitu do úvahy.   
Na stanici ČHMÚ Pardubice – Dukla byla v roce 2010 zjištěna průměrná roční 
koncentrace olova v polétavých částicích PM10 8,7 ng/m-3. V ovzduší zájmového 
území tedy není  signalizováno překročení imisního limitu.  
Pro nejvyšší imisní příspěvek z provozu závodu JTEKT Pardubice u nejbližší obytné 
zástavby v cílovém stavu 0,211 ng/m-3 průměrné roční koncentrace odpovídá 
koeficient nebezpečnosti HQ 0,0004, v součtu s imisním pozadí 0,0018. Vzhledem 
k tomu, že existenci zdravotního rizika je možné předpokládat od hodnoty HQ 1, je tím 
opět dokladováno, že imisní příspěvek olova z provozu závodu JTEKT Pardubice 
nepředstavuje ani při zohlednění imisního pozadí žádné zdravotní riziko pro obyvatele 
zájmového území.   
Rtuť je v ovzduší z více než 90% přítomná ve formě výparů elementární rtuti 
s dlouhým atmosférickým poločasem a globálním koloběhem. Anorganické sloučeniny 
v plynné fázi nebo vázané na částicích se mohou významněji podílet na imisní zátěži a 
depozici rtuti v bližším okolí emisních zdrojů.   
Nejcitlivějším cílovým orgánem je při expozici parám kovové rtuti centrální nervový 
systém (CNS). Anorganické sloučeniny rtuti jsou málo těkavé, ale toxikologicky 
významná může být jejich inhalační expozice z prašných částic. Kromě CNS jsou 
cílovým orgánem intoxikace anorganickými sloučeninami rtuti ledviny.    
Kritickým účinkem, na základě kterého jsou u rtuti odvozeny referenční koncentrace, je 
neurotoxicita. Jde tedy o toxický prahový účinek. Bezprahový karcinogenní účinek u 
rtuti a jejích sloučenin nebyl potvrzen.  
WHO vycházela ve směrnici pro kvalitu ovzduší v Evropě v roce 2000 při odvození 
směrné imisní koncentrace rtuti v ovzduší z prvních příznaků postižení CNS při 
profesionální expozici a doporučila průměrnou roční koncentraci  kovové a 
anorganické rtuti ve vnějším ovzduší 1 µg/m3. Vzhledem k nižšímu stupni absorpce 
anorganické dvojmocné rtuti považuje tuto imisní koncentraci za dostatečnou ochranu 
před nefrotoxickými účinky anorganické rtuti. Upozornila však, že existující poznatky 
neumožňují kvantifikovat riziko z následné depozice a bioakumulace rtuti v potravním 
řetězci a proto nelze navrhnout doporučenou koncentraci rtuti v ovzduší, která by plně 
chránila před tímto potenciálním rizikem. V roce 2003 stanovila  WHO pro inhalační 
expozice parám elementární rtuti tolerovatelnou koncentraci 0,2 µg/m3. Podkladem 
byly studie profesionální expozice a kritickým účinkem subtilní funkční změny CNS. Ke 
stejné referenční koncentraci dospěl i Holandský národní institut veřejného zdraví a 
životního prostředí.       
Pracovní skupina pro rtuť Evropské Komise doporučila v roce 2001 pro výpary 
elementární rtuti v ovzduší ještě nižší limitní průměrnou roční koncentraci 0,05 µg/m3. 
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Vycházela ze studií z profesionální expozice s extrapolací na venkovní ovzduší a 
celou populaci. Tato hodnota byla jako průměrná roční koncentrace dříve stanovena i 
jako imisní limit v ČR.   
Imisní pozadí rtuti v suspendovaných částicích PM10 je v ČR monitorováno na dvou 
stanicích.  Na hlavní pozaďové stanici ČHMÚ Košetice byla v roce 2010 naměřena 
průměrná roční koncentrace 0,015 ng/m3. Na stanici ZÚ Karviná byla zjištěna 
průměrná roční koncentrace 0,29 ng/m3.    
Při použití nejnižší referenční koncentrace 50 ng/m-3 odpovídá nejvyššímu příspěvku 
z provozu závodu JTEKT Pardubice u nejbližší obytné zástavby v cílovém stavu 0,37 
ng/m-3 průměrné roční koncentrace koeficient nebezpečnosti HQ 0,007. Je tedy 
evidentní, že ani imisní příspěvek rtuti z provozu závodu JTEKT Pardubice 
nepředstavuje bez ohledu na imisního pozadí žádné zdravotní riziko pro obyvatele 
zájmového území.   
Pro zbývající kovy – hliník a zinek – nejsou imisní limity ani směrnicová doporučené 
koncentrace WHO stanoveny. Těmto dvěma kovům je proto v rámci hodnocení rizika 
imisí věnována hlavní pozornost. Úvodem hodnocení je stejně jako u předešlé fáze 
rozvoje výroby 2/2 provedena aktualizace současných poznatků o nebezpečnosti 
těchto kovů, vycházející z odborné literatury.   
Hliník  

Hliník je všeobecně rozšířený prvek, který tvoří 8 % zemské kůry a vyskytuje se v řadě 
sloučenin. Tvoří jako hlinitokřemičitan hlavní součást  prašného aerosolu půdního 
původu nebo pocházejícího ze spalování uhlí. Podle měření se obsah hliníku 
v prašných částicích frakce PM10 se pohybuje v rozmezí cca 0,6 – 7 µg/m3.  
Hliník není nezbytným biogenním prvkem. Hlavní cestou mimopracovní expozice 
hliníku u člověka je potrava. Zažívacím traktem se hliník a jeho sloučeniny vstřebávají 
jen v malé míře, u běžné stravy zhruba od  0,1 až 0,3 %. Při vdechování se stupeň 
vstřebávání hliníku odhaduje na 1,5-2 %. 
Hliník je po vstřebání vázán na bílkoviny v plazmě a distribuován do většiny orgánů, 
nejvíce se akumuluje v kostech. Vylučován je převážně močí, v malé míře žlučí. 
S věkem se obsah hliníku v těle zvyšuje, hlavním depozitním místem jsou 
pravděpodobně kosti, odkud se  uvolňuje jen pomalu. K závažnému  hromadění 
hliníku v organismu může docházet za atypických podmínek při selhávání ledvin a 
zvýšeném příjmu. Expozice z mimopracovního ovzduší není významná, podstatně 
vyšší však může být  z ovzduší pracovního.    
Akutní toxicita hliníku a jeho sloučenin není vysoká. U člověka je jen málo dokladů o 
akutní toxicitě hliníku, přestože je hojně perorálně přijímán v potravě a vodě i léčivech. 
Rizikovým faktorem je hliník pro osoby s poruchou vylučovací funkce ledvin. Jsou 
známé případy postižení mozku, kostí a anémie u pacientů s chronickým selháním 
ledvin, kde byl zdrojem hliníku dialyzační roztok a léky.   
Jinak jsou studie u lidí omezeny na pracovní prostředí, kde byly při vysoké expozici ve 
slévárnách a při svařování popsány nepříznivé účinky na dýchací trakt a patrně i mírné 
neurotoxické účinky.   
V souvislosti s vyšším příjmem hliníku pitnou vodou existuje hypotéza o souvislosti 
s rizikem Alzheimerovy choroby. U pracovníků s profesionální expozicí hliníku však 
tato nemoc častější výskyt nemá.  
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Vysoké perorální dávky vyvolávají u experimentálních zvířat známky reprodukční a 
vývojové neurotoxicity. Karcinogenní účinek hliníku nebyl prokázán, nejsou ani údaje o 
jeho mutagenním působení.  
Limity jsou stanoveny pro perorální příjem hliníku potravou a pitnou vodou a pro 
pracovní ovzduší. Limit pro perorální příjem hliníku a jeho sloučenin stanovila v roce 
2008 americká ATSDR v úrovni 1 mg/kg/den. Ve stejné hodnotě platil až do roku 2007 
i tolerovatelný příjem hliníku dle WHO.  
Poslední zasedání expertů JECFA FAO/WHO v roce 2007 však dospělo na základě 
výsledků novějších studií k závěru, že sloučeniny hliníku mohou ovlivňovat 
reprodukční funkce a vývoj nervového sytému při nižších dávkách, nežli bylo 
zvažováno při stanovení předchozí hodnoty a byla stanovena nová hodnota 
provizorního tolerovatelného týdenního příjmu PTWI 1 mg/kg/týden. 
Pro venkovní ovzduší referenční koncentrace ani imisní limity stanoveny nejsou. 
Pouze v současném vydání databáze koncentrací založených na riziku Risk Based 
Concentrations (RBC) uvádí US EPA pro hliník referenční koncentraci 5 µg/m3, která 
byla stanovena na základě předběžného hodnocení rizika, ke kterému EPA 
neuveřejňuje podklady.    
Expoziční limit pro hliníkový prach  v pracovním prostředí pro 8-hodinovou pracovní 
dobu je dle OSHA 15 mg/m3 pro celkový prach a 5 mg/m3 pro respirabilní frakci.  
Přípustný expoziční limit  v pracovním prostředí (PEL) pro osmihodinovou pracovní 
dobu v ČR je dle Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., stanoven pro prach obsahující hliník 
a jeho oxidy (s výjimkou gama Al2O3) ve výši 10 mg/m3.   
Zinek  

Zinek je běžně přítomný ve složkách prostředí. V ovzduší je zinek většinou vázán na 
pevné částice. Odstraňován z atmosféry je pak suchou a mokrou depozicí. Pozaďové 
koncentrace zinku v ovzduší jsou obecně pod 1 µg/m3.   
Vstřebávání zinku ze zažívacího traktu podléhá regulaci podle potřeby organismu. 
V krvi je vstřebaný zinek vázán na bílkovinách. Hlavní vylučovací cestou je stolice, 
kam se zinek dostává s pankreatickou šťávou, žlučí a transportem přes střevní stěnu.   
Zinek patří mezi esenciální, tedy pro člověka nezbytné prvky. Je součástí více než 300 
metaloenzymů, které řídí nezbytné životní funkce v organismu a má význam pro 
prostorové uspořádání molekul řady dalších proteinů, které se podílejí např. na 
metabolismu glukózy. Vyskytuje se ve všech  živočišných tkáních v množství blízkém 
železu.     
Hlavní cestou příjmu zinku je potrava.  Další možnou cestou expozice je pitná voda a 
ovzduší. Významnější může být inhalace z ovzduší z pracovního prostředí. Zinek se 
může vstřebávat i přes pokožku a je používán do různých ochranných a léčebných 
mastí.  
Z hlediska akutní toxicity zinku pro člověka je z pracovního prostředí dobře známá tzv. 
horečka slévačů, ke které dochází po expozici vyšším koncentracím par nebo jemného 
prachu kovového zinku a oxidu zinečnatého. Za bezpečnou se z hlediska rizika 
horečky slévačů považuje koncentrace zinku v ovzduší do 15 mg/m3.   
Perorální otravy zinkem nejsou časté, byly popsány po požití nápojů kontaminovaných 
zinkem v koncentraci 1000 – 2500 mg/l s příznaky podráždění zažívacího traktu. 
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Chronická otrava zinkem u člověka nebyla popsána. U dělníků dlouhodobě 
exponovaných koncentraci zinku 3-15 mg/m3  nebyly nalezeny žádné příznaky 
toxického poškození. 
Dobře známý je syndrom nedostatku zinku ve výživě, který vede ke zpomalení růstu a 
pohlavního dozrávání, dermatitidě, porušené imunitě a dalším příznakům. Mírný 
nedostatek zinku je spojován se zpomalených hojením ran a bércových vředů.  
Dostupné studie neprokázaly vývojovou nebo reprodukční toxicitu zinku a jeho 
sloučenin při inhalační expozici. U pokusných zvířat byly tyto účinky pozorovány pouze 
při vysokých perorálních dávkách.  
Dostupné studie u pokusných zvířat nebo profesionálně exponovaných lidí neprokazují 
genotoxické nebo karcinogenní vlastnosti sloučenin zinku při orální nebo inhalační 
expozici. Negativně vyznívá i většina testů genotoxicity. US EPA proto zařadila zinek a 
jeho sloučeniny do skupiny D mezi látky neklasifikovatelné z hlediska karcinogenity 
pro člověka. 
Při používání potravinových doplňků se zinkem u dobrovolníků byly zjištěny nepříznivé 
účinky typu zažívacích potíží a poruch metabolismu mědi při dávce 150 mg Zn denně. 
Jako bezpečná dávka NOAEL z těchto studií vychází dávka 50 mg Zn denně.    
ATSDR uvádí v posledním toxikologickém hodnocení zinku z roku 2005 jako primární  
účinky zinku vyvolání syndromu horečky slévačů při akutní inhalační expozici a 
vyvolání deficitu mědi v organismu při dlouhodobé perorální chronické expozici zinku. 
Pro inhalační expozici však nepovažuje existující studie a poznatky za dostatečně 
přesné, aby z nich bylo možné odvodit referenční úroveň expozice.   
Referenční koncentraci zinku ve vnějším ovzduší nestanovily ani jiné vědecké 
instituce, jako je např. US EPA nebo nizozemský ústav pro veřejné zdraví a prostředí 
(RIVM). Ten pouze zmiňuje v hodnocení toxicity zinku v roce 2001 německý návrh 
„Orientierungswert“ pro inhalační expozici zinku 18 µg/m3, vycházející z NOAEL 1,8 
mg/m3 pro subakutní respirační toxicitu u prasat a faktoru nejistoty 100.      
US EPA dříve uváděla v databázi RBC hraniční koncentraci zinku ve venkovním 
ovzduší z hlediska rizika toxických účinků v úrovni 1,1 mg/m3, kde se zřejmě jednalo o 
přepočet referenční perorální dávky na inhalační expozici. V současném vydání 
tabulek RBC již koncentrace zinku v ovzduší uvedena není. 
WHO v publikaci EHC z roku 2001 konstatuje, že vzhledem k esenciální úloze zinku 
spolu s jeho relativně nízkou toxicitou pro člověka a omezenými zdroji expozice je pro 
profesionálně neexponované osoby pravděpodobnější riziko z nedostatku zinku, nežli 
riziko jeho toxicity při expozici z prostředí. Pro obsah zinku ve venkovním ovzduší 
WHO proto doporučenou limitní koncentraci nestanovila a nejsou pro něj stanoveny 
ani imisní limity.  
V minulosti byly pro zinek stanoveny referenční laboratoří č.17 Institutu hygieny a 
epidemiologie (dnešní Státní zdravotní ústav) v  Praze nejvyšší přípustné koncentrace 
NPK 80 µg/m3 jako maximální 30minutová a 40 µg/m3 jako denní  průměrná 
24hodinová koncentrace.  
Přípustný expoziční limit  v pracovním prostředí (PEL) pro osmihodinovou pracovní 
dobu je v ČR dle Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., stanoven pro oxid zinečnatý (jako 
Zn) ve výši 2 mg/m3, nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním prostředí NPK-P je 5 
mg/m3.   
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Pro kvantitativní charakterizaci rizika inhalační expozice zinku byla ve zprávě pro 
Evropskou komisi v roce 2004 použita perorální dávka NOAEL 50 mg/den s 
přepočtem na interní vstřebanou dávku. Pro horní odhad absorpce 20% a tělesné 
hmotnosti 70 kg pak vychází interní dávka 0,14 mg/kg/den. Použití perorální dávky pro 
odhad rizika při inhalační expozici se považuje za věrohodné, neboť většina 
inhalovaných částic zinku prochází po vykašlání a polknutí zažívacím traktem. 
 
Hliník a zinek – hodnocení expozice a charakterizace rizika  
Jak vyplývá ze souhrnu základních toxikologických údajů ze současné odborné 
literatury, pro hliník ani zinek nebyly žádnou vědeckou institucí stanoveny imisní limity 
ani referenční koncentrace pro venkovní ovzduší.     
Pouze v databázi koncentrací založených na riziku Risk Based Concentrations (RBC) 
uvádí US EPA pro hliník prozatímní referenční koncentraci ve vnějším ovzduší 5 
µg/m3.  
Pro zinek je v literatuře uveden německý návrh „Orientierungswert“ pro inhalační 
expozici zinku 18 µg/m3 a interní dávka NOAEL 0,14 mg/kg/den, která byla použita při 
kvantitativní charakterizaci rizika inhalační expozice zinku ve zprávě pro Evropskou 
komisi v roce 2004.    
Z provozu závodu JTEKT Pardubice u nejbližší obytné zástavby se v cílovém stavu 
předpokládá nejvyšší příspěvek hliníku 0,34 ng/m-3 a zinku 0,43 ng/m-3 průměrné roční 
koncentrace.  
Při použití referenční koncentrace US EPA z databáze RBC vychází pro imise hliníku 
z provozu závodu JTEKT Pardubice zcela zanedbatelná hodnota koeficientu 
nebezpečnosti 6,8x10-5.  
Pro zinek je dále proveden výpočet interní vstřebané dávky zinku ADDint (20% 
z inhalační průměrné denní dávky ADDi při celoživotním příjmu):   
 
                                    CA x IR x ET x EF x ED        4,3E-07 x 20 x 1 x 365 x 70 
ADDi (mg/kg/den) =  ---------------------------------  =  --------------------------------------- = 1,22E-07 
                                             BW x AT                                 70 x 365 x 70 
 
ADDint (mg/kg/den) = 2,4E-08 
 
Ukazatelem charakterizace rizika, vycházejícím z dávky NOAEL, je míra (hranice) 
expozice (MOE - margin of exposure). 
Jde o poměr dávky NOAEL a konkrétní zjištěné dávky. Výhodou tohoto ukazatele je 
snadná vysvětlitelnost pro laiky. Protože není použit žádný faktor nejistoty,  ani pro 
variace v citlivosti mezi lidmi, je hodnota MOE 10 a méně důvodem k dalšímu 
hodnocení. V daném případě hodnota MOE (poměr dávky NOAEL s hodnocenou 
expoziční dávkou) 5,8E+06 dokládá naprostou nevýznamnost hodnocené inhalační 
expozice zinku z emisních zdrojů podniku JTEKT v cílovém stavu po realizaci záměru.  
 
Celkově lze záměr z hlediska vlivů na veřejné zdraví za malý a málo významný. 
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D.1.2. Vlivy na ovzduší 
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na ovzduší bylo provedeno s využitím 
rozptylové studie, která je samostatnou Přílohou č.3 předkládaného oznámení. 

Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na 
program SYMOS 97, verze 2006 (Verze: 6.0.34196.14442) na základě registrační 
karty z měsíce února 2003. 

 
Zpracovatel rozptylové studie je držitelem Osvědčení o autorizaci ke zpracování 
rozptylových studií č.j. 2143/820/08 udělené Ministerstvem životního prostředí ČR. 
 
Předmětem rozptylové studie je porovnání změn v příspěvcích k imisní zátěži 
v zájmovém území, související s provozem závodu JTEKT Automotive Czech 
Pardubice s.r.o. 
 
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen v následujících variantách: 
Varianta 1   – stávající stav, rok 2011 
Varianta  2  – cílový stav, rok 2015 
Výpočet imisní zátěže byl v jednotlivých variantách řešen ve výpočtové čtvercové síti o 
kroku 50 m, která představuje celkem 1681 výpočtových bodů. Výpočet byl dále 
rozšířen o 6 výpočtových bodů 2001 – 2006 mimo výpočtovou síť, které jsou 
dokladovány mapovým podkladem.  Výpočet je proveden pro  NO2, PM10, CO, 
benzen, Zn, As, Cd, Hg a Pb. Pro vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví byl dále 
vyhodnocen příspěvek k imisní zátěži pro hliník. Protože měření hliníku není 
v požadavcích platného integrovaného povolení, nejsou k dispozici výsledky 
autorizovaného měření. Protože jediným zdrojem hliníku v rámci posuzované 
dokumentace jsou tryskače, je toto vyhodnocení provedeno z emisí těchto zdrojů dle 
postupu prezentovaného v dalším textu rozptylové studie  Příloze č.3 předkládaného 
oznámení.  
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K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2006 je programový systém pro  modelování  
znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou 
v oblasti ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky 
výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a 
nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek v jednotlivých 
řešených variantách (µg.m-3 ): 

body sítě body mimo síť 
varianta znečišťující látka min max mim max 

NO2  - Aritmetický průměr /1 rok(µg.m-3) 0,008789 0,201812 0,018878 0,025879 
NO2 - Aritmetický průměr /1 hod (µg.m-3) 0,944222 5,244956 2,192972 3,077589 
PM10  - Aritmetický průměr /1 rok(µg.m-3) 0,002846 0,096722 0,012914 0,021949 
PM10 - Aritmetický průměr /24 hod (µg.m-3) 0,435151 2,355485 0,718414 1,123070 
CO  - Maximální denní klouzavý aritmetický průměr/8hod 4,386120 31,543899 7,695655 11,566330 

Stávající stav Benzen - Aritmetický průměr /1 rok(µg.m-3) 0,000018 0,000498 0,000188 0,000364 
 Zn - Aritmetický průměr /1 rok(µg.m-3) 0,000108 0,004605 0,000245 0,000347 

As - Aritmetický průměr /1 rok(µg.m-3) 0,000037 0,001583 0,000084 0,000119 
Cd - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3) 0,000003 0,000138 0,000007 0,000010 
Hg - Aritmetický průměr /1 rod (µg.m-3) 0,000094 0,003985 0,000212 0,000300 
Pb - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3) 0,000054 0,002272 0,000121 0,000171 

 

Al - Aritmetický průměr /1 rok(µg.m-3) 0,000094 0,003985 0,000212 0,000300 
NO2  - Aritmetický průměr /1 rok(µg.m-3) 0,014941 0,343080 0,032092 0,043994 
NO2 - Aritmetický průměr /1 hod (µg.m-3) 1,057528 5,874351 2,456129 3,446899 
PM10  - Aritmetický průměr /1 rok(µg.m-3) 0,004838 0,164427 0,021955 0,037314 
PM10 - Aritmetický průměr /24 hod (µg.m-3) 0,487369 2,638143 0,804624 1,257838 
CO  - Maximální denní klouzavý aritmetický průměr/8hod 4,912454 35,329167 8,619134 12,954290 

Cílový stav Benzen - Aritmetický průměr /1 rok(µg.m-3) 0,000026 0,000732 0,000276 0,000535 
 Zn - Aritmetický průměr /1 rok(µg.m-3) 0,000133 0,005664 0,000301 0,000427 
 As - Aritmetický průměr /1 rok(µg.m-3) 0,000046 0,001947 0,000104 0,000147 
 Cd - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3) 0,000004 0,000170 0,000009 0,000013 
 Hg - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3) 0,000115 0,004901 0,000261 0,000369 
 Pb - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3) 0,000066 0,002795 0,000149 0,000211 
 Al - Aritmetický průměr /1 rok(µg.m-3) 0,000107 0,004559 0,000243 0,000344 

Vyhodnocení výsledků 
Příspěvky k imisní zátěži NO2 

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický 
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu 
k hodinovému aritmetickému průměru.  
Nejbližší stanice AIM nesignalizují překračování stanovených imisních limitů (stanice 
AIM 1465). 
Příspěvky stávajícího závodu k imisní zátěži NO2 se ve stávajícím stavu pohybují  ve 
vztahu k ročnímu aritmetickému průměru ve výpočtové síti do 0,21 µg.m-3, u bodů 
mimo výpočtovou síť  do 0,03 µg.m-3. 
Po předpokládaném rozšíření kapacity výroby se příspěvky závodu  budou pohybovat 
ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru ve výpočtové síti do  0,35 µg.m-3,  u bodů 
mimo výpočtovou síť  do 0,05 µg.m-3. 
Příspěvky stávajícího závodu k imisní zátěži NO2 se ve stávajícím stavu pohybují  ve 
vztahu k hodinovému aritmetickému průměru ve výpočtové síti do 5,25 µg.m-3, u bodů 
mimo výpočtovou síť  do 3,08 µg.m-3. 
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Po předpokládaném rozšíření kapacity výroby se příspěvky závodu  budou pohybovat 
ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru ve výpočtové síti do  5,88 µg.m-3,  u 
bodů mimo výpočtovou síť  do 3,45 µg.m-3. 
I se zohledněním pozadí nelze předpokládat v souvislosti s posuzovaným záměrem 
překročení imisního limitu z hlediska ročního jakož i hodinového aritmetického 
průměru. 
Příspěvky k imisní zátěži PM10 

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního 
aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom 
50µg.m-3 (s možností překročení této koncentrace 35 krát za rok). 
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM 
nesignalizuje překračování ročního imisního limitu, epizodně však dochází k 
překračování 24 hodinových koncentrací pro frakci PM10. 
Příspěvky stávajícího závodu k imisní zátěži PM10 se ve stávajícím stavu pohybují  ve 
vztahu k ročnímu aritmetickému průměru ve výpočtové síti do 0,097 µg.m-3, u bodů 
mimo výpočtovou síť  do 0,022 µg.m-3. 
Po předpokládaném rozšíření kapacity výroby se příspěvky závodu  budou pohybovat 
ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru ve výpočtové síti do  0,164 µg.m-3,  u 
bodů mimo výpočtovou síť  do 0,037 µg.m-3. 
Příspěvky stávajícího závodu k imisní zátěži PM10 se ve stávajícím stavu pohybují  ve 
vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru ve výpočtové síti do 2,36 µg.m-3, u 
bodů mimo výpočtovou síť  do 1,13 µg.m-3. 
Po předpokládaném rozšíření kapacity výroby se příspěvky závodu  budou pohybovat 
ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru ve výpočtové síti do  2,64 µg.m-3,  
u bodů mimo výpočtovou síť  do 1,26 µg.m-3. 
Příspěvky k imisní zátěži CO 

Pro uvedenou škodlivinu je stanoven imisní limit jako maximální denní osmihodinový 
klouzavý průměr hodnotou 10 000 µg.m-3. Nejbližší stanice AIM nesignalizují 
překračování imisních limitů. 
Příspěvky stávajícího závodu k imisní zátěži CO se ve stávajícím stavu pohybují  ve 
výpočtové síti do  32 µg.m-3 , po předpokládaném zvýšení kapacity výroby  potom do 
36 µg.m-3 . 
Uvedené příspěvky jak z hlediska samotných vypočtených koncentrací, tak i ve vztahu 
k platnému imisnímu limitu lze označit za malé a málo významné. 
Příspěvky k imisní zátěži benzenu 

Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ročního aritmetického průměru 5 
µg.m-3. 
Jak je z měření na stanicích AIM patrné, není v zájmovém území překračována 
hodnota ročního imisního limitu.  
Stávající vyvolaná doprava související s obslužností závodu  přispívá k ročnímu 
aritmetickému ve výpočtové síti koncentracemi do 0,0005 µg.m-3, po předpokládaném 
zvýšení kapacity výroby  potom do 0,0007  µg.m-3. Uvedené příspěvky jak z hlediska 
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samotných vypočtených koncentrací, tak i ve vztahu k platnému imisnímu limitu lze 
označit za malé a málo významné. 
Příspěvky k imisní zátěži kovů 

Z hodnocených kovů jsou stávající platnou legislativou stanoveny  tzv. cílové  imisní 
limity pro ochranu zdraví  ve formě ročního aritmetického průměru, a to pro As 
v hodnotě 6 ng.m-3 a pro Cd v hodnotě 5 ng.m-3. Jak vyplývá z výsledků výpočtů, 
příspěvky k imisní zátěži obou kovů, pro které jsou stanoveny cílové imisní limity, jsou 
hluboko pod těmito hodnotami jak ve stávajícím stavu, tak i po rozšíření výroby.  
Ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě tak lze vyslovit závěr, že uvažované rozšíření 
výrobní kapacity závodu nebude znamenat výraznější změnu v imisní zátěži ve vztahu 
ke stávajícímu pozadí zájmového území a při porovnání stávajícího a cílového stavu  
z hlediska kapacity výroby. Vliv lze označit za malý a málo významný. 
 
 
D.1.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Vliv na charakter odvodnění oblasti a změnu hydrologických charakteristik 

Bilance srážkových vod ani způsob jejich odvodu se nezmění. V rámci hodnoceného 
záměru nedochází k výstavbě nových objektů, zpevněných ploch ani parkovišť. 
Jak je zřejmé z popisu stávajícího stavu, kanalizace srážkových vod a způsob odvodu 
srážkových vod do vod povrchových byl řešen komplexně ve fázi 1 výstavby pro cílový 
stav po třetí etapě výstavby, která ještě nebyla realizována a není ani předmětem 
hodnoceného záměru. Rozloha zastavěných a zpevněných ploch v závodě JTEKT i po 
realizaci záměru bude podstatně menší, než bylo uvažováno při komplexním návrhu 
odvodu srážkových vod.   
Lze tudíž konstatovat, že vliv na charakter odvodnění oblasti a změnu hydrologických 
charakteristik nenastává. 
Vlivy na jakost vod 
Výstavba 

Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod v etapě výstavby 
v podstatě nemůže nastat, protože v rámci předkládaného záměru se jedná pouze o 
instalaci již popsané technologie do stávajícího objektu výrobní haly. 
Provoz 
Srážkové  vody 
Problematika množství a odvodu srážkových vod byla hodnocena v předchozí části 
oznámení. Realizací uvažovaného záměru nedojde ke změně oproti stávajícímu stavu. 
Vliv nenastává. 
Splaškové vody 

Oproti současnému stavu dojde k nárůstu pracovních sil. Vlivem snížení počtu 
pracovníků v předchozích letech dosáhne počet pracovníků firmy JTEKT po realizaci 
záměru úrovně, která byla předpokládána v předchozím oznámení pro fázi 2/2. Oproti 
závěrům předchozího oznámení a vydaného integrovaného povolení nedochází 
k nárůstu pracovních sil a tudíž nedochází ani k navyšování objemu splaškových vod. 
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Splaškové vody budou i nadále odváděny stávající kanalizací splaškových vod a 
přečerpávány do městské kanalizace. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o splaškové vody ze sociálních zařízení, lze 
předpokládat, že budou plněny ukazatele znečištění stanovené Kanalizačním řádem 
města Pardubice. 
Vliv lze označit za malý a zcela nevýznamný. 

Technologické odpadní vody 

V bilanci technologických odpadních vod dojde k úměrnému navýšení odluhu 
z cirkulačního okruhu chladící vody – navýšení o cca 30 m3/rok. Tyto odpadní vody 
s minimálním znečištěním (pouze zvýšená solnost) budou i nadále vypouštěny do 
splaškové kanalizace. 
Jiné odpadní vody v technologickém procesu nevznikají. Zaolejované odpadní vody a 
upotřebené řezné emulze se budou i nadále odstraňovat v souladu se zákonem o 
odpadech jako odpad kategorie „nebezpečný odpad“.  
Vlivy související s produkcí technologických odpadních vod lze označit za malé a málo 
významné. 
 
D.1.4. Vlivy na půdu 
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy 

Záměr nevyžaduje dočasný ani trvalý zábor ZPF, protože se jedná o  umístění 
technologie v již existujícím objektu.Vliv nenastává. 

Znečištění půdy 

Vliv nenastává, záměr je realizován již v existujícím objektu. 

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 

Vliv nenastává, záměr je realizován již v existujícím objektu. 

Vlivy na chráněné části přírody 

Vliv nenastává, záměr je realizován již v existujícím objektu. 

Vlivy v důsledku ukládání odpadů 

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

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

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

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

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

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

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

Provoz  

Předpokládané druhy a množství jednotlivých odpadů z etapy provozu jsou souhrnně 
uvedeny v předcházející části předkládaného oznámení. Nakládání s odpady v etapě 
provozu bude shodné jako ve stávajícím stavu. Nelze předpokládat významnější 
změnu ve struktuře vznikajících odpadů v porovnání se stávajícím stavem, protože se 
jedná pouze o rozšíření části výrobních kapacit bez změny technologie výroby. Vliv lze 
z hlediska velikosti označit za malý, z hlediska významnosti za málo významný.  
 
 
D.1.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. 
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový. 

 
D.1.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy 
Vlivy na floru 

Vliv nenastává, záměr je realizován již v existujícím objektu. 

Vlivy na prvky dřevin  rostoucí mimo les  

Vliv nenastává, záměr je realizován již v existujícím objektu. 

Vlivy na faunu 
Vliv nenastává, záměr je realizován již v existujícím objektu. 

Vlivy na lesní porosty 

Vliv nenastává, záměr je realizován již v existujícím objektu. 
 
Vlivy na další významné krajinné prvky 
Vlivy na vodní toky a údolní nivy 

Vliv nenastává, záměr je realizován již v existujícím objektu. 
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Vlivy na jezera, rybníky a vodní plochy 

Vliv nenastává, záměr je realizován již v existujícím objektu. 
Vlivy na prvky ÚSES 

Vliv nenastává, záměr je realizován již v existujícím objektu. 
Vlivy na další ekosystémy 

Vliv nenastává, záměr je realizován již v existujícím objektu. 

D.1.7. Vlivy na krajinu 
Vliv nenastává, záměr je realizován již v existujícím objektu. 

D.1.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Vliv nenastává, záměr je realizován již v existujícím objektu. 
 
 
 

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Předkládaný záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze všech 
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se 
jedná o aktivitu navrhovanou v zóně určené územním plánem  pro obdobné záměry. 
Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů 
záměru na životní prostředí. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly 
D.I. předloženého oznámení je patrné, že nejsou očekávány vlivy, které by mohly 
významněji ovlivnit stávající stav jednotlivých  hodnocených složek životního prostředí. 
 
 

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech 
přesahujících státní hranice 
Při realizaci záměru  nelze  nepředpokládat vlivy přesahující státní hranice. 
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D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů       
V dalším textu je uveden návrh opatření dle zpracovatele oznámení, které je účelné 
zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, případně  při realizaci stavby: 
• v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování 

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

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

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

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

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

• v rámci další projektové přípravy doložit garantované hladiny akustického tlaku pro nově 
navrhované zdroje hluku; v průběhu zkušebního provozu provézt nové měření hluku ve 
shodných MM1 až 3 dle Protokolu č.583/3A/2011 

• oznamovatel doloží ke kolaudaci stavby schválený aktualizovaný požární řád závodu.  

• oznamovatel doloží ke kolaudaci stavby schválený „havarijní plán“ zpracovaný dle vyhlášky 
č. 450/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb. 
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D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
předpokladů při hodnocení vlivů  
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady: 
n literární údaje (viz seznam literatury) 
n terénní průzkumy 
n osobní jednání 
Problematika hluku ze stacionárních zdrojů byla zpracována dle Podkladů pro 
navrhování a posuzování průmyslových  výrob - stavební akustika, problematika hluku 
z mobilních  zdrojů byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet  hladin hluku 
z dopravy - VÚVA Praha s pomocí programu  HLUK+, 9.15a. Hodnocení vlivu imisí 
z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění bylo provedeno podle metodiky 
SYMOS 97, verze 2006.  
Seznam použité literatury a podkladů 
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2008 
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2000  
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D.6. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se 
vyskytly při zpracování oznámení 
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě 
současného stupně poznání  a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou 
prognózou,  ale pouze maximální možnou syntézou na základě stávajících znalostí. 
Podle toho je k nim třeba také přistupovat. 
Za nezbytné je však třeba požadovat realizování souboru doporučení, která vzešla ze 
zpracování oznámení, jejichž respektováním lze negativní vlivy na životní prostředí 
minimalizovat.  
 

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

 
 

F. ZÁVĚR 

V rámci předkládaného oznámení byl posuzovaný záměr posouzen ze všech 
podstatných hledisek. Pro případ realizace navrhovaného záměru jsou v příslušné 
kapitole formulována příslušná doporučení pro eliminaci respektive snížení 
negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí, za kterých lze považovat 
záměr z hlediska vlivů na životní prostředí za možný.  
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU     
Předmětem předkládaného oznámení je záměr „JTEKT Pardubice, DC Machine No.7“. 
Hodnocený záměr naplňuje dikci bodu 4.1. v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací 
řízení) přílohy č.1 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění: „ Průmyslové provozy na 
zpracování železných kovů, včetně válcování za tepla, kování kladivy a pokovování., 
provozy na tavení, včetně slévání či legování, neželezných kovů kromě vzácných 
kovů, včetně recyklovaných produktů – kovového šrotu, jeho rafinace a lití“.    
Na hodnocený záměr  se dále vztahuje ustanovení §4 odstavec 1) písmeno c) zákona 
č. 100/2001 Sb. v platném znění: „ Záměry uvedené v příloze č.1 k tomuto zákonu v 
kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo 
rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je li uvedena, nebo pokud má být 
významně zvýšena jeho kapacita a rozsah, nebo pokud se významně mění jeho 
technologie, řízení provozu nebo způsob užívání., tyto záměry a změny záměrů 
podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení“.  
Příslušným úřadem pro zjišťovací řízení je v tomto případě Krajský úřad Pardubického 
kraje.  
Na základě vyhodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví lze tento vliv označit  za malý 
a málo významný. 
Z hlediska vlivů na ovzduší lze na základě vypracované rozptylové studie vyslovit 
názor, že vliv lze označit za malý a málo významný. 
Z hlediska vlivů na hlukovou situaci v zájmovém území lze vyslovit  závěr, že 
předkládaný záměr prokazatelně  nezmění hlukovou situaci v zájmovém území. 
Z hlediska vodního hospodářství nedojde ke změně ve stávající koncepci nakládání 
s odpadními vodami. 
Rozšíření výroby závodu nepředstavuje významnější nebezpečí pro kvalitu 
podzemních vod. Vlastní výrobní objekt nebude napojen na kanalizaci. Skladování 
látek nebezpečných vodám a  shromažďování nebezpečných odpadů se bude 
provádět v  souladu se stávajícími předpisy. Skladování těchto látek a odpadů mimo 
označené prostory bude příslušnými provozními předpisy přísně zakázáno. Pohyb 
nákladních automobilů v areálu firmy bude pouze po zpevněných komunikacích. 
Pokud by došlo k havarijnímu úniku pohonných hmot z těchto vozidel, lze tuto havárii 
řešit vhodným způsobem přímo na zpevněné ploše. Vlivy provozu na jakost 
podzemních vod lze označit za nevýznamné.  
Záměr nevyžaduje trvalý zábor ZPF respektive PUPFL.  
Z hlediska vlastního provozu nelze objektivně předpokládat významnou 
pravděpodobnost kontaminace půd při respektování opatření navržených tímto 
oznámením a při dodržení technického řešení stavby v souladu se zpracovaným  
zadáním a při respektování příslušných provozních směrnic. Obecně lze vyvodit závěr, 
že při respektování navržených doporučení je možné vliv na kontaminaci půd označit 
z hlediska velikosti vlivu jako malý, z hlediska významnosti jako málo významný. 
Realizace záměru není spojena se změnou místní topografie a nemá vliv na stabilitu a 
erozi půdy.  
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. 
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K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový. 
Navrhovaný záměr nezasahuje do ploch rekreačního využití  území, vlastní zájmové 
území není předmětem vázaného cestovního ruchu, v místě není zahrádkářská 
kolonie, sportoviště či jiné místo soustředění rekreačních a oddechových  aktivit. 
Záměr tak lze  z hlediska uvedeného vlivu považovat za nulový. 
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.  
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad 
na kulturní tradice v místě nebo  v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty 
nemateriální povahy a archeologické nálezy. 
Vlivy na jiné složky životního prostředí nejsou předpokládány. 
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