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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. Obchodní firma 
INPRO Čáslav s.r.o. 

2. IČO 
25108727 

3. Sídlo 
Areál ZOD Potěhy, 285 63 Tupadly 

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce 
oznamovatele 
Ing. Miroslav Vrána, jednatel INPRO Čáslav s.r.o., Areál ZOD Potěhy, 285 63 Tupadly,  

tel.: 322371450 
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

I ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1. Název záměru 
Výrobní a obchodní areál INPRO 

2. Kapacita (rozsah) záměru 
Předpokládaný roční objem výroby bude činit cca 520 t výrobků (nosiče reklamního 

pojednání pro venkovní reklamu, nákladní přívěsy, zámečnické výrobky). 

Celková výměra areálu činí 15 131 m2 

Z toho:  zastavěné plochy 3 079 m2 

   komunikace a zpevněné plochy 3 589 m2 

  zpevněná manipulační a skladová plocha 3 450 m2 

Lakovna:  spotřeba 4 000 kg nátěrových hmot ročně, lakovaná plocha16 000 m2 ročně 
(měrná spotřeba 1 kg/4 m2 lakované plochy) 

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 
Výstavba nového závodu a provozování záměru je situována na území  

Kraj:  Středočeský (kód NUTS CZ 021) 

Obec: Čáslav (IČZÚJ 534005) 

Katastrální území:  Čáslav (kód k.ú. 61834)  

 

Záměr je umístěn na jižním okraji města Čáslavi, při silnici I. třídy č. I/38 na Golčův 
Jeníkov. Jedná se o část bývalého vojenského cvičiště tudíž o nezemědělské pozemky, vedené 
jako plochy ostatní. 

Nadmořská výška zájmového území je 266 m. Terén je plochý, rovinný.  

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry 
(realizovanými, připravovanými, uvažovanými) 
Záměrem je výroba nosičů reklamního pojednání pro venkovní reklamu, nákladních 

přívěsů a zakázková zámečnická výroba ocelových konstrukcí. Výroba spočívá v obrábění, 
tváření, dělení a svařování ocelových dílů.  

Vstupní surovinou pro výrobu jsou ocelové trubky, plechy, uzavřené profily a válcované 
profily, ze kterých se vyrábějí stavební díly pro montované ocelové objekty. 

V rámci realizace záměru lze rozlišit fázi přípravy, provozu a ukončení. 

Fáze přípravy 

Ve fázi přípravy proběhne, na pozemcích určených k výstavbě, vybudování výrobního 
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areálu, jehož součástí budou tyto objekty: 

 SO 01 – Výrobní, obchodní a administrativní objekt  

 SO 02 – Zásobníky zkapalněného plynu  

 SO 03 – Odpadní jímka s čistírnou odp. vod 

 SO 04 – Komunikace a zpevněné plochy 

 SO 05 – Zpevněná manipulační a skladová plocha 

 SO 06 – Trafostanice 

 SO 07 – Vodovodní přípojka 

 SO 08 – Terénní úpravy (sadové úpravy) 

Celková výměra areálu činí 15 131 m2 

Z toho: zastavěné plochy 3 079 m2 

   komunikace a zpevněné plochy 3 589 m2 

   zpevněná manipulační a skladová plocha 3 450 m2  

Umístění plánovaných objektů je zachyceno v situačním plánu, který je přílohou č. 2. 

Fáze provozu 

Náplní záměru je kovovýroba, která spočívá v dělení, obrábění, tváření, sváření a montáži 
kovových, převážně ocelových profilů, a jejich finální úpravě lakováním. Provoz bude 
spočívat v navážení suroviny pro výrobu, což jsou převážně ocelové profily, plechy, dřevo a 
dřevotříska a další, v jejich skladování, manipulaci s nimi a výše uvedené výrobní činnosti a 
expedici výrobků. 

Fáze ukončení 

V případě ukončení výroby by bylo výrobní zařízení demontováno. Hala by mohla být 
nabídnuta k využití pro jinou výrobní aktivitu, popř. jako skladovací prostory apod. nebo 
zcela odstraněna.  

Pozn.: Tato fáze není plánována.  

Možnosti kumulace vlivů s jinými záměry 

Záměr je situován mimo zastavěné území obce u silnice I. třídy č. I/38. Plocha 
plánovaného areálu INPRO je v současné době obklopena zemědělskými pozemky a 
plochami zeleně. 

Záměr je umístěn v území, jenž je dle územního plánu sídelního útvaru Čáslav označeno 
jako výhledová rozvojová plocha s využitím jako smíšená zóna občanské vybavenosti -  
služby, řemeslné výroby a sklady. V současné době nejsou známy žádné další záměry v tomto 
území a proto nelze odhadovat možné kumulace vlivů. Vzhledem k nevýznamným vlivům 
samotného záměru by ani případná kumulace vlivů s dalšími činnostmi v území neměla 
vytvářet významnější negativní dopady na životní prostředí. Určité nebezpečí kumulace vlivů 
by mohlo vzniknout v případě realizace další lakovny v blízkém okolí. O podobném záměru 
však není nic známo. 
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5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu 
zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 

Hlavními důvody pro situování záměru výroby ocelových konstrukcí v dané lokalitě je 
potřeba přemístění existující výroby z nevhodných prostor zemědělského areálu v Potěhách 
na vhodnější lokalitu. V územním plánu města Čáslavi byly vytipovány mimo jiné plochy 
vhodné pro řemeslnou výrobu a služby při jižním okraji města. Tyto plochy jsou 
komunikačně dobře přístupné a budou zde výhledově realizovány i potřebné inženýrské sítě. 
Z toho důvodu byla pro umístění obchodního a výrobního areálu INPRO vybrána právě 
plocha č. 32 (dle územního plánu) – výhledová smíšená zóna – řemeslná výroba, služby.  

Plocha pro výstavbu výrobního a obchodního areálu INPRO umožňuje realizaci objektů 
odpovídajících potřebám výroby, manipulace a skladování materiálu a umožňuje vybudování 
moderního podniku splňujícího všechny požadavky na pracovní i životní prostředí. Významné 
je též napojení na komunikaci I/38. 

Přehled zvažovaných variant 

Záměr spočívá v přemístění existující výroby z nevyhovujících stávajících prostor do 
nového moderního areálu. Kapacita a technologie výroby jsou ověřené a vycházejí z potřeb 
trhu a druhu výroby a proto varianty spočívající ve změně kapacity či použitých technologií 
nepřicházejí v úvahu.  

Umístění záměru je v souladu s územním plánem města Čáslavi a zde vybrané pozemky 
jsou investorovi k dispozici.   

Uvažovaný termín realizace záměru souvisí s potřebou co nejdříve modernizovat současný 
provoz firmy INPRO.  

Pro posuzování vlivu záměru na životní prostředí, podle zákona č. 100/2001 Sb. přicházejí 
do úvahy tyto varianty: 

1. Navržený záměr – aktivní varianta 

2. Nulová varianta – bez realizace záměru 

3. Aktivní nulová varianta 

ad 1.  Aktivní varianta 

Jedná se o realizaci záměru vybudování výrobního a obchodního areálu INPRO s výše 
popsanou náplní činnosti. Součástí areálu, kromě výrobní haly, je obchodní a administrativní 
část, komunikace, zpevněná manipulační a skladová plocha a další objekty zajišťující provoz 
– zásobníky zkapalněného plynu, odpadní jímka s čistírnou odpadních vod, trafostanice a 
vodovodní přípojka. Součástí areálu jsou též terénní úpravy (sadové úpravy) volných ploch. 
Popis aktivní varianty včetně vstupů a výstupů je uveden v příslušných kapitolách části B této 
dokumentace. 

ad 2.  Nulová varianta 

Nulová varianta bez činnosti – bez realizace záměru – je uvažována jako referenční 
varianta určená pro srovnání vlivů záměru na životní prostředí. V nulové variantě se 
předpokládá zachování současného stavu a vychází se ze současné ekologické zátěže 
dotčeného území. 
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Nulová varianta má význam pouze jako referenční, neboť záměr je lokalizován na 
pozemcích určených dle schváleného územního plánu pro řemeslnou výrobu a služby, což 
znamená, že toto území bude v souladu s územním plánem využito k podobné činnosti jako je 
uvažovaný záměr. S největší pravděpodobností by se vlivy na životní prostředí obdobného 
záměru přibližovaly  posuzované aktivní variantě. 

ad 3.  Aktivní nulová varianta  

Aktivní nulová varianta spočívá v řešení záměru pouze z hlediska technických potřeb a 
nejsou zde zohledňovány požadavky ochrany životního prostředí. Tato varianta není 
realizovatelná, neboť odporuje platným předpisům v oblasti ŽP v ČR. 

 

Pro posouzení vlivů na životní prostředí jsou uvažovány pouze dvě varianty a to: 

1. Aktivní varianta – realizace navrženého záměru 

2. Nulová varianta – bez realizace navrženého záměru 

 

6. Popis technického a technologického řešení záměru 

Technické řešení 

Hlavním objektem v areálu INPRO je trojlodní výrobně obchodní a administrativní objekt. 
Jedná se o obvodově uzavřenou halu se sedlovou střechou o rozměrech 64,825 x 48,880 m a 
výškou 11,215 m. Nosná konstrukce objektu bude ocelový atypický skelet, na kterém bude 
opláštění systému velkorozměrových sendvičových panelů P-SYSTEMS Polička na bázi 
samozhášivého stabilizovaného polystyrénu. Panely jsou oboustranně opláštěné 
pozinkovaným a lakovaným plechem. Přední část v osmimetrovém modulu bude sloužit jako 
sociálně-administrativní a obchodní zázemí.  

Jako příslušenství haly bude vybudováno plynové hospodářství propanu a jímka na 
odpadní vody s čističkou odpadních vod.  

Před administrativní částí haly bude parkoviště pro 32 stání osobních automobilů.  

Ze severu na halu navazuje zpevněná manipulační a skladovací plocha pro skladování 
materiálu a výrobků.  

Napojení na elektrickou energii bude pomocí vlastní kompaktní kioskové trafostanice, 
která bude umístěna při vjezdu do areálu.  

Areál bude napojen na veřejný vodovod Vrchlice – Maleč, který prochází v blízkosti  
navrženého umístění záměru. 

Vytápění sociálně-administrativní části bude řešeno rozvodem teplé vody ze dvou kotlů 
DAKON, každý o výkonu 49,9 kW. Výrobní hala bude vytápěna sálavými plynovými 
infrazářiči MIDVO.  

Médiem pro vytápění je propan z vlastního propanového hospodářství - nadzemních 
zásobníků. Spaliny z kotlů budou odváděny dvěma montovanými komíny BERTRAMS. 
Odvod spalin u infratopidel ve výrobní hale bude proveden samostatnými kouřovody nad 
střešní rovinu. Z důvodů nutnosti větrání a odsávání při výrobě je v schématu topení navržena 
i rekuperace tepla ve výrobní hale. 

Pro větrání bude využito oken na bocích haly a aktivní systém pomocí ventilačních 
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střešních turbín LOMANCO BIB14 event. BIB12. V sociálně–administrativní a obchodní 
části bude větrání okny. Ve výrobní hale se počítá s použitím lokálních mobilních odlučovačů 
(např. PROCLIMA) a s odovodem nasátého přečištěného vzduchu nad rovinu střechy. 
Připojování bude pomocí ohebného flexibilního potrubí. Lakovna bude opatřena odsáváním o 
výkonu 3,75 m3/s. Odsávaný vzduch bude veden přes odlučovací zařízení s třístupňovým 
filtrem o účinnosti 99,6 %. Výduch o průřezu 0,75 x 0,75 m bude ve výšce 13,5 m nad 
terénem.  

Komunikace v areálu budou asfaltové. Parkovací plochy budou zpevněny zatravňovacími 
dlaždicemi. Boční plochy okolo haly budou ze zámkové dlažby BEHATON stejně jako 
zpevněná manupilační a skladová plocha.  

Volné plochy v okolí zpevněných ploch uvnitř atreálu budou ozeleněny a to převážně 
zatravněním. Dřeviny budou vysázeny tam, kde nebudou kolidovat s provozem podniku a 
nebudou tímto provozem ohroženy, popř. do nádob před čelní fasádou sociálně-
administrativní části haly. 

Technologické řešení 

Podnikatelským záměrem firmy INPRO Čáslav s.r.o. je vyrábět nosiče reklamního 
pojednání pro venkovní reklamu, nákladní přívěsy a zakázková zámečnická výroba. 

Technologie výroby reklamních pojednání spočívá ve zpracování hutních materiálů 
(plechy, pozinkované plechy, válcované profily, trubky atd.), dělením (stříháním na strojních 
nůžkách, řezání strojní pilou, pálení autogenem, pálení plazmou), tvářením (na ohraňovacím 
lisu, na výstředníkových lisech), svářením (v ochranné atmosféře CO2), lakováním 
v lakovacím boxu a externí montáži dle požadavků zákazníka. 

Technologie výroby nákladních přívěsů se liší především tím, že montáž probíhá v areálu 
INPRO a je při ní použito více nakupovaných komponentů (nápravy, kola, nájezdové brzdy, 
Al bočnice apod.). 

Výroba bude probíhat v uzavřené výrobní hale. Manipulace s materiálem bude prováděna 
vysokozdvižnými vozíky.  

Hlavní výrobní postupy a využívané stroje: 

Dělení materiálu -     pásové pily 
- tabulové nůžky 
- řezání plamenem 
- řezání plazmou 

Obrábění   -     hrotový soustruh 
- revolverový soustruh 
- frézka 
- nástrojářská frézka 
- vrtačka stolní 
- vrtačka radiální 
- bruska rovinná 
- bruska stolní 

Tváření   -    ohraňovací lis 
- výstředníkové lisy 

Sváření   -     sváření v ochranné atmosféře CO2 
- tavné sváření – bodovka 
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Montáž   -     elektrické ruční nářadí (brusky, vrtačky, utahováky atd.) 

Povrchová úprava  -     lakovna  

Povrchová úprava v lakovně bude prováděna ve stříkacím boxu rozměrů 6 x 15 x 5 m 
stříkací pistolí. Pro povrchovou úpravu jsou používány barvy: ROKOZINK S2198, 
ROKOPRIM AKRYL-HAFTGRUND, ROKOPUR-INDUSTRY, ROKOPUR EMAIL 
EXTRA, email syntetický univerzální S2013 INDUSTROL. Spotřeba barev činí 4 000 kg/rok. 

Počet pracovních sil, fond pracovní doby 

Provoz je plánován jako dvousměnný, celoroční.  
Tab. č. 1: Počet pracovních sil 

Druh/Personál Muži Ženy Celkem Počet směn 

Pracovníci THP 6 2 8 1 
Pracovníci 
v provozu 44 9 53 2 

 
Tab. č. 2: Současná přítomnost na pracovišti při nejpočetnější směně 

Druh/Personál  Muži Ženy Celkem 

Pracovníci THP 6 2 8 
Pracovníci   
v provozu 19 5 24 

Závod celkem 25 7 32 

+ 6 montážníků v terénu 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Fáze přípravy 

Výstavba závodu je plánována na období 10/2003 - 10/2005. 

Fáze provozu 

Zahájení zkušebního provozu je plánováno na 11/2005. 

Fáze ukončení 

Není časově plánována. 

 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
Kraj:  Středočeský 

Obec:  Čáslav 

Vzhledem k charakteru záměru se budou vlivy spojené s jeho výstavbou a provozem 
projevovat jen v bezprostředním okolí. 
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II. ÚDAJE O VSTUPECH 

1. Půda 
Dotčená plocha (výrobní a obchodní areál INPRO), leží na pozemku 393/12 v k.ú. Čáslav 

– ostatní plocha. V důsledku bývalé vojenské činnosti na vojenském cvičišti, jsou zde půdy 
značně poškozené, ornice je většinou nevyvinutá. Území tvoří převážně písčitohlinitá a 
písčitojílovitá zemina.  

Odnětí ze zemědělského půdního fondu 

K odnětí zemědělské půdy nedochází, neboť se jedná o plochy ostatní. 
Tab.č.3: Přehled ploch areálu 

Celková výměra areálu 15 131 m2
 

zastavěné plochy 3 079 m2 

komunikace a zpevněné plochy 3 589 m2 

zpevněná manipulační a skladová plocha 3 450 m2 

z toho 

plochy zeleně 5 013 m2 

 

2. Voda 
Voda v závodě bude využívána pouze pro sociální účely: pití, umývání, sprchování a 

splachování. 

Pitná voda bude přiváděna přípojkou z existujícího vodovodního řadu veřejného vodovodu 
ve správě VHS Vrchlice – Maleč. Vodovodní přípojka je dimenzována tak, aby byl zajištěn i 
v případě potřeby přívod požární vody.   

Spotřeba vody pro sociální účely bude:   65 l/os/směnu  

tj. za den: 61 x 65 = 3 965 l/den (cca 4 m3) 

tj. za rok:    4 x 250 = 1000 m3  

Voda pro technologické účely 

Provozní voda nebude využívána.  

 

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Surovinové zdroje 

Pro uvažovanou výrobu budou využívány následující suroviny a jejich množství: 

1. Hutní materiál (ocel) 

- trubky    100.000 kg/rok 

- uzavřené profily  100.000 kg/rok 
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- plechy   100.000 kg/rok 

- válcované profily 100.000 kg/rok 

- pozinkované plechy 100.000 kg/rok 

2. Nátěrové hmoty  cca 4.000 kg/rok 

3. Dřevo  

- překližky   400 m2/rok 

- dřevěné latě  50 m3/rok 

4. Spojovací materiál 

- šrouby, nýty, hřebíky 5.000 kg/rok 

Elektrická energie 

Připojení na elektrickou energii je přes vlastní kompaktní kioskovou trafostanici ETS 
1x30/OP 24 kVA, která se bude nacházet při vjezdu na hranici pozemku 393/12. Odtud bude 
el. energie vedena zemním kabelovým vedením do rozvaděče NN. 

Roční spotřeba el. energie bude činit 75 813 kWh. 

Plyn 

Pro vytápění bude využíván propan-butan ze zásobníkových nadzemních nádrží o objemu 
8 x 4,85 m3.  

 max. hodinová spotřeba plynu:  52 kg/hod    

 orientační roční spotřeba plynu:  102 t/rok 

 

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Výstavba výrobního a obchodního areálu INPRO je v souladu s územním i rozvojovým 

plánem města. Stavba byla vázána na dokončení přeložek silnice I/38 a s tím souvisejících 
přeložek VTL plynovodu DN 300 v km 5,775-6,140 a produktovodu 200 v km 5,745-6,110. 
Tyto práce byly již dokončeny a nyní přesně vymezují území, které lze pro záměry investora 
využít. 

Realizací samotného záměru nevznikají nároky na novou dopravní a jinou infrastrukturu. 
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III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 

1. Ovzduší 
Součástí záměru bude několik zdrojů znečišťování ovzduší.  

Budou to bodové zdroje emisí, které lze rozdělit na technologické zdroje, což bude 
především výduch z lakovny a energetické zdroje znečišťování ovzduší, které bude tvořit 
vytápění objektu výrobního, obchodního a administrativního objektu.  

Dalšími zdroji budou liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší, které souvisí s dopravní 
obslužností areálu INPRO.  

Pro posouzení vlivu na ovzduší byla zpracována rozptylová studie jež je přílohou této 
dokumentace (viz příloha č.3) 

Bodové zdroje znečišťování ovzduší 

Technologické zdroje emisí 

Nejvýznamnějším technologickým zdrojem znečištění ovzduší je lakovna.  Lakovna je 
zdrojem těkavých organických látek (VOC), které byly v rozptylové studii vyjádřeny 
množstvím celkového organického uhlíku (TOC). V lakovně se spotřebuje  ročně následující 
množství barev a ředidel:  

Tab.č. 4: Spotřeba barev a ředidel 

materiál spotřeba za rok jednotka 

Ředidlo S 6001 200  l 

Ředidlo C 6000 2 300  l 

Email syntetický S 2013 400  kg 

ROKOZINK S 2198 1 200 kg 

ROKOPRIM AKRYL – HAFTGRUND 650 kg 

ROKOPUR – INDUSTRY  60 kg 

ROKOPUR – EMAIL EXTRA 1600 kg 

Z projektované spotřeby těkavých organických rozpouštědel vyplývá, že se jedná o nový 
střední zdroj znečišťování ovzduší (0,6 - 5 t/rok). Emisní limit viz bod 4.2.2 přílohy č. 2 
vyhlášky č. 355/2002 Sb. 

Roční emise VOC respektive TOC vycházejí z udávané roční spotřeby vstupních surovin a  
lze je specifikovat následovně: 

Tab.č. 5: Roční emise VOC a TOC 

ředidlo roční spotřeba % mol.váha strukt.vzorec kg VOC/rok kg TOC/rok 

2300 15 74,1224  C4H10O 345 223,62 

 15 58,0798  C3H6O 345 214,04 

 15 116,1596  C6H12O2 345 214,04 

C 6000 

 50 92,1402  C7H8 1150 1049,36 
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200 50 92,1402  C7H8 100 91,25 S 6001 

 30   60 49,20 

Email 
syntetický 
S 2013 

400  45   

180 147,60 

Rokozink 
S 2198 

1200 8 106,17  C8H10 
96 86,88 

650 14,7 106,17  C8H10 95,55 86,48 

 2 120,1938  C9H12 13 11,69 

 3,2 120,1938  C9H12 20,8 18,71 

 10 120,1938  C9H12 65 58,46 

Rokoprim 
Akryl-
Haftgrund 

 20   130 106,60 

1600 10 106,17  C8H10 160 144,81 

 2 120,1938  C9H12 32 28,78 

 3,2 120,1938  C9H12 51,2 46,05 

 10 120,1938  C9H12 160 143,90 

Rokopur 
Email 
Extra 

 20   320 262,40 

Rokopur 
industry 

60    
15 13,50 

celkem   3683,55     2997,36 
(zdroj – Bajer T., Tomášek J.: INPRO Čáslav. Rozptylová studie. 2003) 

 Při dvousměnném (15 hod./den) provozu bude emise TOC (hmotnostní tok) činit: 
0,832601 kg/hod.  

Odlučitelnost pevných částic nátěrových hmot zaručuje výrobce kabiny 99,6%. 
Předpokládané emise TZL činí při přestřiku 50% a 99% účinnosti filtrů 0,35 mg/m3. 

Energetické zdroje emisí 

Zdrojem tepla pro administartivní a obchodní část objektu a pro lakovnu budou dva kotle 
DAKON každý o výkonu 49,9 kW. Výrobní hala bude vytápěna dvanácti plynovými 
infrazářiči MIDVO každý o výkonu 24 kW, což celkem představuje výkon 288 kW. Celkový 
výkon tepelných zdrojů bude činit 366 kW. Bude se tedy jednat o střední zdroj znečišťování 
ovzduší. 

Vytápění bude dle projektu realizováno propan-butanem. Spotřeba propanu dle projektu je 
následující:   

max. 52 kg/hod 

max. 102 t/rok  
Tab.č. 6: Rozdělení spotřeby propan-butanu mezi kotle a infrazářiče  

 t/rok max kg/hod  

kotle 22,17 11,30 samostatný výduch 

infrazářiče 79,83 40,70 přes pracovní prostředí 5 výduchy, v každém cca 1000 m3/hod 

celkem 102   
(zdroj – Bajer T., Tomášek J.: INPRO Čáslav. Rozptylová studie. 2003) 
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Bilance emisí (podle 352/2002 Sb.): 
Tab.č. 7: Emise z kotlů 

kotle kg/rok mg/m3 

TL 9,977 26,08 

SO2 0,089 0,23 

NOx 53,208 139,08 

CO 10,198 26,66 

VOC* 1,995 5,22 
*vyjádřené jako TOC 

(zdroj – Bajer T., Tomášek J.: INPRO Čáslav. Rozptylová studie. 2003) 
Tab.č. 8:Emise z infrazářičů 

přímotopy kg/rok mg/m3 

TL 35,924 2,495 

SO2 0,319 0,022 

NOx 191,592 13,305 

CO 36,722 2,550 

VOC* 7,185 0,499 
*vyjádřené jako TOC 

(zdroj – Bajer T., Tomášek J.: INPRO Čáslav. Rozptylová studie. 2003) 

Plošné zdroje znečištění ovzduší 

V areálu INPRO nebudou žádné plošné zdroje charakteru skládky prašných surovin nebo 
stavebních prací. Plošný zdroj znečištění ovzduší bude tvořit dopravní obslužnost záměru. Ta 
souvisí se zásobováním výroby a odvozem výrobků a s parkováním osobních automobilů 
zaměstnanců a zákazníků.  

 
Tab.č. 9: Počet lehkých nákladních automobilů zajišťujících dopravu vstupních surovin pro výrobu a 

expedici výrobků 

Roční spotřeba/produkce Kapacita NV  Počet LNA (tam a zpět) surovina/výrobek 

(t) (t/voz) rok den 

ocel 500 5 200 1 

nátěrové hmoty 4 2,5 4 0 

dřevo 44 5 9 0 

spojovací materiál 5 2,5 4 0 

výrobky 510 2,5 404 2 

 

Do areálu budou přijíždět denně osobní automobily zákazníků a pracovníků firmy v počtu 
cca 14 vozidel, což představuje 28 jízd osobních automobilů denně.  

Dle rozptylové studie byl pro výpočet emisí z plošného zdroje parkoviště použit 
předpoklad pro volnoběh: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 kilometru. Na základě tohoto 
předpokladu byla dle rozptylové studie vypočítána suma emisí z plošného zdroje.  
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Tab.č. 10: Suma emisí z plošných zdrojů – celkem  

 NOx Benzen 

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

Plošný zdroj 0,001275 0,073 0,019 0,000047 0,003 0,001 

(zdroj – Bajer T., Tomášek J.: INPRO Čáslav. Rozptylová studie. 2003) 

Liniové zdroje znečištění ovzduší 

Liniové zdroje tvoří doprava surovin a výrobků a osobní doprava související s provozem 
záměru. Počet vozidel tvořících tuto přepravu je uveden v předešlé kapitole. Převážná část 
dopravy bude vedena z areálu INPRO na silnici I. třídy I/38, tzn. mimo zastavěné území 
města Čáslavi. Je možné říci, že již dnes tato doprava související s provozem firmy INPRO v 
obci Potěhy prochází po této silnici.  

Dle rozptylové studie činí emise liniového zdroje: 
Tab.č. 11: Emise z liniového zdroje  

 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 

silnice I/38 0,000010 0,147 0,04407 0,000000 0,005 0,00164 

(zdroj – Bajer T., Tomášek J.: INPRO Čáslav. Rozptylová studie. 2003) 

2. Odpadní vody 
V plánovaném provozu INPRO jsou vody využívány pouze pro pitné a hygienické účely. 

Jedná se tedy o vody mající charakter městských odpadních vod.  

Tyto odpadní vody budou vznikat v souvislosti s provozem sociálního zařízení. Dle 
výpočtu spotřeby pitné vody  - viz výše – je možné odvodit, že produkce odpadní vody bude 
činit cca 4 000 l/den.  

Odpadní vody  budou likvidovány ve vlastní žumpě, odkud bude realizován odvoz splašků 
smluvní firmou do ČOV. Žumpa je napojena na vnitřní kanalizační splaškový systém. 
Kubatura žumpy je v užitném obejmu 28 m3, což při dvousměnném provozu znamená 
vyvážení jímky cca 3 x za měsíc. 

V letních měsících bude na žumpě instalována malá domovní čistírna odpadních vod 
HERVA UH 1,5 s průtokem 1,5 m3/den, která tak odlehčí vyvážení žumpy na vyvážení cca  
2 x za měsíc při dvousměnném provozu.  

Přečištěná voda z ČOV bude využita k zalévání ploch zeleně uvnitř areálu o výměře 5.013 
m2 a mimo areál 9.334 m2, čímž celková plocha k zalévání přečištěnou vodou činí 14.347 m2. 

Sociální zařízení bude umístěné v administrativní části haly. 

Odpadní vody budou odpovídat svým složením běžným městským odpadním vodám z 
domácností obsahujícím převážně biologicky odbouratelné látky. Vzhledem k tomu, že 
v provozovně nebude kuchyňské zařízení ani prádelna, je možné předpokládat, že na rozdíl od 
běžných městských odpadních vod budou vlastní odpadní vody obsahovat méně tuků, tenzidů 
a fosforečnanů.  
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Technologické odpadní vody 

V uvažovaném provozu nebude využívána voda pro technologické účely. 

Dešťové vody 

Odvádění dešťových vod bude řešeno vsakem, protože v lokalitě není v současné době 
možnost napojení na veřejnou kanalizační síť.  

Dešťové vody budou svedeny do umělohmotného systému MARLEY a budou zaústěny 
do vsaků u každého střešního svodu. 

Systém odvádění dešťových vod je možné vylepšit pomocí navržených vsakovacích 
ostrůvků o rozměrech cca 2000x2000x450 mm vyplněných kačírkem a dále dešťovým 
vsakovacím systémem BOCR s délkou komor 6000 a šířkou komor 1000 mm.  

3. Odpady 

Fáze přípravy 

Přehled odpadů, které mohou vznikat v průběhu přípravné fáze záměru - výstavbě 
výrobního a obchodního areálu - je uveden v následující tabulce. Záleží na organizaci práce  a 
postupech. Původci odpadů budou dodavatelé stavby. 

Tab. č. 12: Předpokládané druhy odpadů vznikající ve fázi přípravy záměru 

Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek (obaly od 
nátěrových hmot apod. N 

17 01 01 Beton O 

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

17 02 01 Dřevo O 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod č. 17 04 01 O 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 01 a 17 06 03 
(minerální vata) O 

20 01 01 Papír a lepenka (sběrový papír) O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

Při výstavbě objektu haly bude vznikat pouze minimální odpad neboť stavba bude 
budována z hotových dovezených komponentů vyrobených na míru. Nosná ocelová 
konstrukce bude vlastní dodávkou firmy INPRO a bude se též jednat o hotové dovezené 
komponenty. 
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Fáze provozu 

V průběhu provozu budou vznikat odpady jako v současném provozu a to jsou následující 
druhy odpadů: 

Tab. č. 13: Předpokládané hlavní druhy odpadů vznikající ve fázi provozu záměru  

Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 

13 01 10 Nechlorované hydraulické minerální oleje N 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly  O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

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

N 

16 01 17 Železné kovy O 

16 01 18 Neželezné kovy O 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 

20 03 01 Odpady podobné komunálním  O 

Odpady vznikající v provozu firmy INPRO budou předávány oprávněným firmám, které 
budou tyto odpady využívat nebo odstraňovat. Odpad podobný komunálnímu bude 
zneškodňován v souladu se systémem sběru komunálního odpadu v obci Čáslav. 

Provozovna bude zapojena do systému sběru komunálního odpadu obce – dle dokumentu -
Vejnar, Mlnaříkova: Manuál pro vedení evidencí dle § 38, 39, 40 zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech v platném znění. Praha, 2002. – dostupného na world wide web: <www.env.cz> -  
původci, kteří produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobný 
komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou 
na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním 
odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto 
službu. 

Nakládání s odpady bude prováděno v souladu s platnými právními předpisy a nařízeními. 
Bude vedena evidence odpadů a plněny další povinnosti. Odpady budou v provozovně 
INPRO shromažďovány a skladovány odděleně podle druhů.  

Před zahájením provozu požádá provozovatel příslušný orgán státní správy o udělení 
souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady. 

4. Ostatní 

Hluk a vibrace 

Hluk 

Za účelem zhodnocení vlivu záměru na hlukovou situaci v zájmovém území byla 
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zpracována akustická studie, jež je přílohou č. 4 této dokumentace.  

Záměr je umístěn na jižním okraji města Čáslavi, při silnici na Golčův Jeníkov. Nejbližším 
venkovním prostorem z hlediska ochrany před hlukem je dle územně plánovací dokumentace 
plocha pro výstavbu rodinných domků, vzdálená od hranice areálu INPRO cca 280 m a od 
výrobní haly INPRO 340 m. Na této ploše již dnes stojí několik řadových domků, které jsou 
však ve větší vzdálenosti. Vzhledem k tomu, že není dnes známo kde budou umístěny další 
obytné objekty je výpočet hladiny hluku vztažen k hranici plochy určené k bydlení dle ÚPD. 

Mezi prostorem hodnoceného záměru a obytnou zónou je dle schváleného územního plánu 
navržena plocha určená pro občanskou vybavenost – služby, řemeslnou výrobu a sklady, která 
je od obytných ploch oddělena navrženým pásem zeleně širokým cca 70 m. Další pás zeleně 
široký cca 30 m, plnící též funkci biokoridoru je dle ÚPD umístěn mezi tuto plochu a plochy 
na nichž je navržen hodnocený záměr. 

Zdroje hluku související se záměrem je možné z hlediska druhové skladby charakterizovat 
jako mobilní (liniové dopravní) zdroje a stacionární (bodové) zdroje. 

Mobilní (liniové dopravní) zdroje 
Tyto zdroje hluku budou tvořeny dopravou materiálu a výrobků a provozem osobních 

automobilů zaměstnanců a zákazníků. Rozdělení dopravy - viz výše v kapitole III.1 Ovzduší. 
Tato doprava bude kromě areálu realizovaná po síti veřejných komunikací. Automobilová 
doprava  je prováděna pouze v denní době, a to mezi 6:00 – 16: 00 hodin pouze v pracovních 
dnech, tj. 250 dnů v roce.  

Dále je přijato zjednodušení směrového rozložení dopravy: 

50% (MK – dále I/38)       směr Kolín 

50% (MK – dále I/38)       směr Havlíčkův Brod 

Výčet automobilů, které jsou potřebné k zajištění dopravy vstupních surovin pro výrobu a 
expedice produktů: 

Tab.č. 14:Rozdělení automobilů dle druhu a směru jízdy 

směr vozidlo 
počet vozidel 

za den denně jízd 

MK nákladní 3 6 

100% dodávkové 1 2 

 osobní 14 28 

  18 36 

I/38 nákladní 2 4 

Kolín dodávkové 1 2 

50% osobní 7 14 

  10 20 

I/38 nákladní 2 4 

Havl. Brod dodávkové 1 2 

50% osobní 7 14 
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  10 20 

 
Z výpočtu v hlukové studii vyplývá, že navýšení automobilové dopravy vlivem 

hodnoceného záměru se projeví v řádech setin decibelů, což není v možnostech lidského 
rozpoznání.   

Stacionární (bodové) zdroje 

U posuzovaného záměru bude tyto zdroje hluku  tvořit provoz technologických strojních 
zařízení, respektive jejich pohonů. 

Pro vnitřní provozní hluk ve výrobní hale byla Ing. Miloslavem Kotvalem zpracována 
Hluková studie. Dle této studie uvnitř haly může činit provozní hluk v některých místech 
v závislosti na pracovišti LAeq  až  89,3 dB. Vlastní konstrukce výrobní haly však utlumí hluk 
takovým způsobem, že v širším okolí nebude hluk z výroby významný (udávaná stavební 
zvukovou neprůzvučnost obvodového pláště R‘W = 37 dB). 

Mimo prostor haly budou v areálu umístěny dva kompresory dodávající stlačený vzduch 
do lakovny. Tyto kompresory budou významným zdrojem hluku. Podle měření hluku 
provedeného firmou INECO v.o.s. dne 12. 9. 2002 v současné kompresorovně, činí hluk mezi 
oběma agregáty: LAeqT = 98,4 dB. 

Kompresory budou umístěny vně haly v opláštěném přístřešku, který bude vybudován ze 
stejných stavebních materiálů jako hala, tzn. s udávanou stavební vzduchovou neprůzvučností 
37 dB.  

Vibrace 

V etapě výstavby na území staveniště mohou vznikat lokální vibrace od pojíždění těžkých 
nákladních automobilů a stavebních strojů. Tyto vibrace se budou projevovat pouze v těsné 
blízkosti těchto strojů a nebudou ovlivňovat okolí areálu. 

V době provozu záměru budou všechny stroje, které by mohly být zdrojem vibrací 
opatřeny pružným uložením. Vzhledem k charakteru výroby se nepředpokládá znatelný vliv 
vibrací na pracovníky, tím méně na okolí provozovny.  

Záření radioaktivní, elektromagnetické 

Zdrojem přírodního radioaktivního záření je radon 222Rn. Směrné hodnoty pro 
rozhodování o protiradonových opatřeních, směrné hodnoty pro ozáření osob v důsledku 
výskytu radonu a další stanoví  prováděcí předpis k zákonu č. 18/1997 Sb. (atomový zákon), 
vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost  č. 184/1997 Sb. 

Radon 
222

Rn je inertní přírodní radioaktivní plyn, bez chuti a zápachu, nepostižitelný 
lidskými smysly. Radon vznikající radioaktivním rozpadem horninového uranu je uvolňován 
ze zrn minerálů a může migrovat do objektů (zejména do jejich sklepních a přízemních částí). 
Radon se s poločasem rozpadu 3,825 dne dále mění na izotopy polonia, olova a bismutu, které 
jsou kovové povahy, jsou schopné vázat se na prachové částice v ovzduší a s nimi jsou 
vdechovány do plic. V plicích pak působí jako vnitřní zářiče, které mohou iniciovat 
karcinomy plic. Lidský organismus může být ovlivněn radonem pocházejícím ze tří hlavních 
zdrojů: z půdního vzduchu, z podzemní vody a ze stavebních materiálů. První dva zdroje úzce 
souvisejí s geologickým podložím. 

15.4.2002 byl společností ÚNS-Radon s.r.o. vydán „Protokol č. 31/02 o měření a 
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hodnocení výskytu radonu na stavebním pozemku metodami stanovení kategorie radonového 
rizika“. V protokolu bylo na základě výsledků měření zájmové území vyhodnoceno jako 
plocha patřící do kategorie nízkého radonového rizika, s tím, že při realizaci stavby není 
nutno provádět žádná ochranná opatření proti pronikání radonu z podloží do budovy. 

Zdrojem elektromagnetického záření mohou být svářečky (mohou být zdrojem 
nízkofrekvenčního rušení). V případě, že k tomu dojde budou odstraněny odrušovací prvky.  
Do budoucna se s žádnými jinými významnějšími zdroji elektromagnetického záření nepočítá. 

Rizika havárií 

Výroba ocelových stavebních prvků nepřináší významné riziko vzniku havárií 
s následnými dopady na složky životního prostředí. V souvislosti s realizací záměru může 
dojít k havarijním situacím vyjmenovaným v následující tabulce. Problematika možnosti 
vzniku havárií bude řešena havarijním plánem a dalšími dokumenty, které řeší prevenci, 
odstranění a likvidaci případných havárií nebo poruch (např. technické postupy, pracovní 
pokyny apod.). 

Tab. č. 15: Předvídatelné druhy havárií v areálu INPRO (související se záměrem) 

Surovina/látka Skladované 
množství Způsob skladování Předvídatelný druh 

havárie 
oleje max. 80 l sklad olejů – kanystry po 10 l únik a znečištění vody a 

půdy, požár 

emulzní oleje cca 30 t sklad olejů – kanystry po 10 l únik a znečištění vody a 
půdy 

svářecí plyny 
acetylén 

16 kg sklad plynů – 1 láhev 8 kg 

dílna – 1 láhen 8 kg 

požár  

kyslík 14 kg sklad plynů – 1 láhev 7 kg 

dílna – 1 láhen 7 kg 

požár 

barvy  200 kg sklad barev – plechovky 4 – 20 kg únik znečištění vody,  
půdy a ovzduší, požár 

ředidla 200 l sklad barev – sud 200 l únik znečištění vody,  
půdy a ovzduší, požár 

zkapalněný plyn 
(propan) 

16.753 kg zásobníkové nadzemní nádrže požár 

Kromě výše uvedených havárií může dojít k dalším nestandardním situacím: pracovní 
úrazy, požáry nevýrobních prostor (administrativní budova), poruchy strojního a elektro – 
zařízení, vyhlášení výstražné stávky, předem ohlášené stávky, živelné stávky a stávky 
okupační. 

Oleje a řezné a chladící kapaliny budou skladovány a bude s nimi manipulováno uvnitř 
haly. Hala bude mít izolovanou nepropustnou podlahu a bude zajištěna proti únikům těchto 
vodě nebezpečných látek. 

Projektovaná stavba bude protipožárně zbezpečena hasícími přístroji, požárními hydranty 
a dalšími opatřeními. 

Dopady na okolí 

Z hlediska vlivů na životní prostředí lze považovat za nejzávažnější případný únik 
ropných látek ze strojů a zařízení a popřípadě vznik požáru (znečištění ovzduší). S ohledem 
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na zajištění záchytnými vanami a zajištění podlah s možností úplného uzavření odtokové 
cesty, je únik do povrchových vod vysoce nepravděpodobný. I dopad ostatních 
předvídatelných druhů havárií je omezen zejména na vlastní prostor výrobního areálu. 

O havárii se v případě úniku ropných látek nejedná, pokud unikne pouze nepatrné 
množství těchto látek (úkapy) nebo je vzhledem k místu úniku bezpečně vyloučeno znečištění 
nebo poškození složek životního prostředí.  

Následná opatření budou specifikována v havarijních plánech.  
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného 
území 
Jak je již výše uvedeno vlivy spojené s výstavbou a provozem záměru se budou  

projevovat jen v bezprostředním okolí. 

Území nebylo v posledním desetiletí využíváno. Posledním uživatelem byla armáda ČR, 
která zde měla výcvikový prostor.  

V územním plánu sídelního útvaru Čáslav je území označeno jako výhledová rozvojová 
plocha s využitím jako smíšená zóna občanské vybavenosti - služby, řemeslné výroby a 
sklady.  

Předkládaným záměrem nebudou postiženy žádné přírodní hodnoty. Na plochách 
dotčených stavbou neroste v současné době žádná vegetace kromě několika trsů trav a 
ruderálních porostů. 

Geologické, hydrologické ani hydrogeologické poměry v území nebudou změněny. 

Na zájmovém území není refugium chráněných živočichů. 

Územní systém ekologické stability krajiny 

Jak je již výše uvedeno v území byl zpracován územní plán jehož součástí je též vymezení 
prvků ÚSES.  

S uvažovaným areálem sousedí prvky lokálního systému ekologické stability.  

Na jihozápadě se jedná o lokální biocentrum vymezené na toku Brslenky. Biocentrum je 
nedostatečně funkční a je tvořeno drobným smrkovým lesíkem, náletovými porosty vrby, 
topolu, olše, břízy, černého bezu, růže šípkové.  

Z lokálního biocentra, dle územního plánu, vychází severovýchodním směrem podél polní 
cesty lokální biokoridor, který tak tvoří severní hranici uvažovaného areálu. Biokoridor je v 
současné době nefunkční a na jeho plochách se v současnosti vyskytují ruderální porosty 
s občasným výskytem běžných náletových dřevin. 

Dále z lokálního biocentra vychází severozápadním směrem lokální biokoridor po toku 
Brslenky. Jedná se o nefunkční biokoridor tvořený v blízkosti zájmového území ruderálními 
porosty a břízou. 

Zvláště chráněná území, území přírodních parků 
V řešeném území ani v jeho blízkosti se nenacházejí žádná zvláště chráněná území ani 

přírodní parky. 

Významné krajinné prvky 

Lesy, vodní plochy, vodoteče a jejich nivy jsou z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. 
významnými krajinnými prvky (VKP). Podle výše uvedeného zákona se v blízkosti řešeného 
území nachází  tyto VKP: tok a niva Brslenky (západním směrem) a pás lesních porostů na 
strmých svazích na východním okraji nivy Brslenky.  

Žádné registrované významné krajinné prvky se v zájmovém území ani v jeho nejbližším 
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okolí nenacházejí. 

Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Čáslavsko bylo vzhledem k příznivým podmínkám osídleno již v pravěku. Od mladší 
doby kamenné až po ranný středověk zde vznikaly četné zemědělské osady.  

Významným politickým, hospodářským a kulturním činitelem kraje byla pradávná 
Haberská cesta, vedoucí Čáslavskem z Čech na Moravu a později až do Vídně. 

Ke kolonizaci regionu přispěly i zdejší kláštery - Vilémovský (benediktinský) a 
Drobovický (komenda řádu německých rytířů). Mimo to se na ní podílely i panské sídelní 
hrady Lichnice a Chlum, jež spolu s kláštery vytvářely její zázemí.  

Během 11. a 12. století se krajina silněji zalidňovala a o století později se v hlavních 
rysech utvořilo osídlení Čáslavska tak, jak existuje dodnes. 

Na ploše uvažovaného areálu ani v jeho  bezprostřední blízkosti se nenacházejí žádná 
území ani objekty historického nebo kulturního významu ani archeologické naleziště. V 
případě archeologického nálezu je nutné postupovat podle platných předpisů.  

Území hustě zalidněná 

Navrhovaný výrobní a obchodní areál INPRO leží mimo souvislou obytnou zástavbu. 
Lokality leží v okrajové části města a nejedná se o území hustě zalidněné. 

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 

Starými ekologickými zátěžemi v širším území obecně mohou být např. areály 
průmyslových podniků a nezabezpečené skládky odpadu.  

Lokalita určená pro výstavbu areálu není územím zatěžovaným nad míru únosného 
zatížení a nejsou zde evidovány staré zátěže.  

2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném 
území 

Ovzduší 

Klimatické podmínky 

Zájmové území leží v teplé klimatické oblasti T2. Tato klimatická oblast je  
charakteristická dlouhým létem, teplým a suchým, přechodným obdobím krátkým, teplým až 
mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s 
velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Klimatická oblast je dále charakterizována těmito 
údaji:  

Počet letních dnů               50 – 60 

Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10°C 160 – 170 

Počet mrazových dnů    100 – 110 

Počet ledových dnů    30 – 40 

Průměrná teplota v lednu    -2 - -3° C 

Průměrná teplota v červenci   18 - 19° C 
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Průměrná teplota v dubnu    8 - 9° C 

Průměrná teplota v říjnu    7 - 9° C 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 – 100 

Srážkový úhrn ve vegetační období  350 – 400 mm 

Srážkový úhrn v zimním období   200 – 300 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou  40 – 50 

Počet dnů zamračených    120 – 140 

Počet dnů jasných     40 – 50 

Průměrná roční teplota    8°C 

Průměrný roční úhrn srážek   600 mm 

 

Podrobněji je možné klimatické podmínky v území charakterizovat za použití údajů z 
klimatologické stanice v Čáslavi: 

 
Tab.č. 16: Průměrný úhrn srážek [v mm] 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 

32 28 32 43 63 69 80 73 49 45 35 36 590 
Tab.č. 17: Průměrná teplota vzduchu [v ºC] 

I II III IV V VI VII VIII IX X XII XII rok 

-1,7 -0,7 3,2 7,9 13,1 15,9 17,7 16,8 13,3 8,3 3,5 -0,2 8,1 

 
Tab. č. 18:  Průměrné směry proudění větru v %  

S SV V JV J JZ Z SZ Bezvětří 

3,6 3,11 6,51 15,2 9,4 9,7 15,2 14,2 22,48 
(zdroj – Bajer T., Tomášek J.: INPRO Čáslav. Rozptylová studie. 2003) 

Vzhledem k plochému tvaru terénu zde nedochází k častému výskytu teplotních inverzí, 
které by byly doprovázeny výskytem mlh a kumulací škodlivin v ovzduší. 

Současný stav znečištění ovzduší 

Podle atlasu životního prostředí dostupného na World Wide Web 
http://www.ecn.cz/env/zp/atlas/ patří zájmové území do třídy zátěže polétavým prachem  2 
s ročním průměrem denních koncentrací  30 – 50 mg.m-3. 

Podle výše uvedeného zdroje je imisní zátěž území oxidem siřičitým velmi nízká a 
průměrné denní koncentrace zde činní   0 – 30 mg.m-3. 
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Voda 

Cca 120 m západním směrem od hranice řešeného území protéká potok Brslenka (č.h.p. 1-
0305-050), který je levostranným přítokem Doubravy.  

Brslenka pramení ve výšce 482 m n.m. jižně od Kobylí Hlavy. Plocha povodí je 101,1 
km2, délka toku 30 km, čistota vody nad Čáslaví II. třída.  

V blízkosti zájmového území potok protéká napřímeným upraveným korytem.  

Veškeré dešťové vody v areálu budou zasakovány. 

Půda 

Hlavní pedogenetickou asociací v území je asociace hnědozemí přírodních a zemědělsky 
zkulturněných nížin a pahorkatin. 

Hlavní granulometrickou asociací je asociace půd hlinitých. 

BPEJ nejsou na zájmovém území stanoveny neboť se nejedná o zemědělskou půdu, ale o 
půdy ostatní využívané v minulosti jako vojenské cvičiště a v této souvislosti jsou na většině 
území značně poškozeny.  

Geologie a geomorfologie 

Geologické podloží je tvořeno křídovými sedimenty. Jedná se o cenoman - kvádrové, 
křemité, glaukonitické, kaolinické a jílové pískovce, písčité slepence, místy jílovce. 

Kvartérní pokryv území tvoří mocné vrstvy spraší. 

Geomorfologicky je zájmové území součástí : 

 Provincie: Česká vysočina  

 Soustavy: Česká tabule (VI) 

 Podsoustavy: Středočeská tabule(VIB) 

 Celku:  Středolabská tabule (VIB-3) 

 Podcelku: Čáslavská kotlina (VIB-3B) 

 Okrsku: Ronovská kotlina (VIB-3B-b) 

Ronovská kotlina je jihovýchodní částí Čáslavské kotliny. Je tvořená turonskými slínovci 
a písčitými slínovci, méně cenomanskými pískovci, při okrajích pararulami a ortorulami s 
vložkami amfibolitů; zaujímá členitější erozně denudační reliéf okrajové oblasti tektonické 
sníženiny se strukturně denudačními plošinami na křídových horninách (často se sprašovými 
pokryvy), s relikty staropleistocénních a mladotřetihorních teras, s exhumovaným 
předkřídovým zarovnaným povrchem a těsnými erozními údolími v krystalinických horninách 
v povodí středního toku Klejnárky a Doubravy. 

V širším zájmovém území je zvodnění vázáno na sedimenty cenomanu (pískovce), které 
představují kolektor s průlinově puklinovou propustností. 

Fauna a flóra 

Fauna 

Podle zoogeografického členění Mařana se řešené území nachází v obvodu středočeských 
nížin a pahorkatin. Zelený (1972) zařazuje řešené území do faunistického okresu 12 - 
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Středočeská pahorkatina. 

Culek (1996) zařazuje zájmové území do Českobrodského bioregionu 1.5, 
charakteristického těmito významnými druhy: 

Savci: ježek západní (Erinaceus europaeus). 

Ptáci: břehule říční (Riparia riparia), moudlivláček lužní (Remiz pendulinus), havran polní 
(Corvus frugilegus). 

Obojživelníci: ropucha krátkonohá (Bufo calamita), skokan štíhlý (Rana dalmatina), mlok 
skvrnitý (Salamandra salamandra). 

Měkkýši: suchomilka obecná (Helicella obvia), s. rýhovaná (H. striata), trojzubka stepní 
(Chondrula tridens), slimáčník táhlý (Semilimax semilimax). 

Hmyz: kobylka Leptophyes punctatissima. 

Fauna má charakter běžné fauny českých kultivovaných pahorkatin se západními vlivy.  

Flóra 

Z fytogeografického hlediska řešené území spadá do fytogeografické oblasti mezofytika, 
obvodu Českomoravské mezofytikum, fytogeografického okresu Kutnohorská pahorkatina 
(Skalický in Hejný et Slavík, 1988). 

V řešeném území je jako jednotka potenciální přirozené vegetace popsána černýšová 
dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum). Černýšovou dubohabřinu tvoří stinné 
dubohabřiny s dominantním dubem zimním (Quercus petraea) a habrem (Carpinus betulus), 
s častou příměsí lípy (Tilia cordata, na vlhčích stanovištích T. platyphyllos), dubu letního 
(Quercus robur) a stanovištně náročnějších listnáčů (jasan – Fraxinus excelsior, klen – Acer 
pseudoplatanus, mléč – A. platanoides, třešeň – Cerasus avium). Ve vyšších nebo inverzních 
polohách se též objevuje buk (Fagus sylvatica) a jedle (Abies alba). Dobře vyvinuté keřové 
patro tvořené mezofilními druhy opadavých listnatých lesů nalezneme pouze v prosvětlených 
porostech. Charakter bylinného patra určují mezofilní druhy, především byliny (Hepatica 
nobilis, Galium sylvaticum, Campanula persicifolia, Lathyrus vernus, L. niger, Lamium 
galeobdolon agg., Melampyrum nemorosum, Mercurialis perennis, Asarum europaeum, 
Pyrethrum corymbosum, Viola reichenbachiana aj.), méně často trávy (Festuca heterophylla, 
Poa nemoralis). 

Aktuální stav 

Plochu plánovanou k výstavbě areálu a její blízké okolí tvoří v současné době 
neobhospodařované plochy porostlé ruderální vegetací s občasným výskytem běžných 
náletových dřevin jako jsou vrby (Salix caprea), dále pak topoly (Populus sp.), olše (Alnus 
glutinosa), břízy (Betula pendula) a keře černého bezu (Sambucus nigra) a růže šípkové 
(Rosa canina).  

V rámci zpracování dokumentace byl na lokalitě v dubnu 2003 proveden botanický 
průzkum.  

V jižní části plochy byla v době návštěvy pokryvnost bylinného patra přibližně 10% a její 
složení odpovídalo ranným sukcesním stádiím ruderalizovaných ploch s blízkou zdrojovou 
oblastí polních plevelných druhů. Zaznamenané druhy byly: heřmánkovec nevonný 
(Tripleurospermum inodorum), hluchavka objímavá (Lamium amplexicaule), zemědým 
lékařský (Fumaria officinalis), pcháč oset (Cirsium arvense), merlík (Chenopodium  sp.) a 
v okrajových částech i pryskyřník plazivý (Rannuculus repens). 
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V severní části pokryvnost bylinného patra dosahovala 80%. Dominatním druhem zde byl 
heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum), doprovázený druhy: svízel přítula 
(Galium apparine), rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedris), zemědým lékařský (Fumaria 
officinalis), violka trojbarevná (Viola tricolor), hluchavka nachová (Lamium purpureum), h. 
objímavá (Lamium amplexicaule), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), 
mochna plazivá (Potentilla reptans), penízek rolní (Thlaspi arvense), hrachor luční (Lathyrus 
pratensis), z trav byla nejhojněji zastoupena lipnice roční (Poa annua).  

Fauna kulturní stepi je v řešeném území velmi ochuzená vlivem blízkosti sídla Čáslav a  
komunikace I. třídy.  

Samotné zájmové území s velmi chudým vegetačním pokryvem a s nevyvinutými 
poškozenými půdami nevytváří vhodné prostředí pro živočichy, kteří zde nenachází ani 
vegetační kryt ani potravu. 

Krajina 

Zájmové území se nachází jižně od okraje zastavěného území města Čáslavi.  

Krajina v okolí Čáslavi je tvořená úrodnou rovinou podél toků Doubravy a Brslenky. Na 
východě se terén zdvihá do podhůří Železných hor, na jihu je krajinný prostor ohraničen 
výrazným svahem probíhajícím přibližně ve směru SZ – JV napříč Golčojeníkovskou 
pahorkatinou. 

Zájmové území se nachází v nadmořské výšce cca 266 m. 

V nejbližším okolí uvažovaného areálu má krajina převážně zemědělský charakter s 
nedostatkem rozptýlené zeleně a lesních porostů.  

Osídlení v krajině tvoří, až na město Čáslav, převážně menší zemědělské obce. 

Ochranná pásma 

V blízkosti staveb umístěných v areálu probíhá několik ochranných pásem. Jedná se o 
ochranné pásmo VTL plynovodu, silniční ochranné pásmo a bezpečnostní pásmo VTL 
plynovodu.. 

Umístění staveb s těmito ochrannými pásmy nekoliduje.  

Obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky 

Jak již bylo výše uvedeno, zájmové území pro realizaci záměru leží cca 300 m jižně od 
okraje města Čáslavi na plochách, které byly územním plánem určeny pro plnění smíšené 
funkce (řemesla, služby, sklady). Čáslav má 9 852 obyvatel (údaj z května 2002).  Samotné 
území tvoří nevyužívané ostatní plochy - v minulosti vojenské cvičiště. Nejbližší osídlení se 
nachází asi 300 m severně od okraje zájmového území. Dle územního plánu dojde k přiblížení 
obytné zástavby na cca 280 m. Na plochách určených k realizaci záměru a jejich těsné 
blízkosti nejsou v současnosti žádné stavební ani jiné objekty. Pouze při západním okraji jsou 
pozůstatky vojenského areálu  se zbytky komunikací a zdevastovanými budovami. Při 
východní hranici zájmového území prochází komunikace I. třídy Kolín – Golčův Jeníkov. 
V blízkém okolí zájmového území se nevyskytují žádné kulturní památky. 
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3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území 
z hlediska jeho únosného zatížení 
Dotčené území se nachází při jižním okraji města Čáslavi, mezi silnicí I. třídy I/38 a 

údolím Brslenky. Jedná se o úzký pruh s rovinatým terénem mírně ukloněným k severu. 
V blízkém okolí se nenacházejí provozy, které by významněji ovlivňovaly životní prostředí. 
Celkově v širším území převládá zemědělská prvovýroba na orných půdách. Největší vliv na 
životní prostředí v dotčeném území má jednoznačně silniční doprava. Tato je vedena z větší 
části po komunikaci I. třídy I/38 a zčásti též po místní komunikaci spojující tuto s centrem 
Čáslavi.   

Podle sčítání dopravy z roku 2000 (dostupné na world wide web 
http://www.rsd.cz/doprava/Scitani2000/mesta/st/caslav.jpg) projelo po komunikaci I/38 
v úseku okraj Čáslavi směr Golčův Jeníkov 7 289 vozidel za den a po místní komunikaci 
v úseku do centra města 12 324 vozidel.  

Od té doby došlo k otevření celého obchvatu Čáslavi, čímž se dopravní situace částečně 
změnila. Důsledkem je, že tranzitní doprava přes Čáslav dnes vede po obchvatu a místní 
komunikace v Čáslavi jsou využívány pouze pro místní dopravu do města a z města. Proto 
bylo 20.5.2003 provedeno pro potřeby hlukové studie krátkodobé sčítání dopravy na současné 
síti komunikací, jehož výsledky jsou uvedeny níže. 

Místní komunikace 

Údaje týkající se současné skladby dopravního zatížení sledovaného úseku jsou uvedeny 
v následující tabulce: 

Tab. č. 19: Shrnutí výsledků sčítání dopravy dne 20.května 2003 – hodinové intenzity dopravy 

MK sč. úsek 1 – C  - odečet: 

Celkový počet vozidel za dobu měření n (počet vozidel) Doba 

měření      
(h) M OA TR NA Autobus Celkem 

Celkem 

nákladních 

Délka 
měř. 

(min) 

9:45– 10:45 3 240 1 23 1 268 25 60 

Komunikace I/38 

Údaje týkající se současné skladby dopravního zatížení sledovaného úseku jsou uvedeny 
v následující tabulce: 

Tab. č. 20: Shrnutí výsledků sčítání dopravy dne 20.května 2003 – hodinové intenzity dopravy 

I/38 sč. úsek 1 – A  - odečet: směr Kolín 

Celkový počet vozidel za dobu měření n (počet vozidel) Doba 

měření  (h) M OA TR NA Autobus Celkem 

Celkem 

nákladních 

Délka 
měř. 

(min) 

9:45–10:45 0 232 0 141 2 375 143 60 

I/38 sč. úsek 1 – B  - odečet: směr Havlíčkův Brod 

Celkový počet vozidel za dobu měření n (počet vozidel) Doba 

měření  (h) M OA TR NA Autobus Celkem 

Celkem 

nákladních 

Délka 
měř. 

(min) 

9:45–10:45 3 414 1 158 3 579 162 60 
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M  – jednostopá motorová vozidla 
OA – osobní a dodávkové automobily 
TR – traktory 
NA – nákladní automobily 

Z uvedených výsledků sčítání vyplývá, že přestože se doprava po místní komunikaci přes 
město díky obchvatu zmenšila, i nadále se zde jedná o velmi frekventovanou komunikaci a 
místní doprava činí takřka polovinu dopravy po silnici I/38. 

Doprava po těchto blízkých komunikacích je nejvýznamnějším faktorem z hlediska 
kvality životního prostředí v dotčeném území.  

Silniční doprava se nejvíce projevuje v oblasti hluku. V akustické studii, jež je přílohou 
této dokumentace, je vypočteno hlukové zatížení v dotčeném území i pro současný stav 
(varianta č. 2 – nulová). 
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ 
VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

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

1. Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů 
Jak již bylo výše vícekrát uvedeno, záměr je lokalizován mimo zastavěné území obce. 

Nejbližší obytné plochy budou i v budoucnu podle územního plánu ve vzdálenosti cca 280 m 
od okraje areálu podniku. V bližším okolí areálu nejsou žádné obytné objekty i v budoucnu 
bude areál podniku INPRO obklopen zelení, zemědělskou půdou a komunikací I. třídy. 
Okolní plochy určené k stavebnímu rozvoji budou plnit smíšené funkce – řemesla, služby, 
sklady.  

Záměr nebude mít významné vlivy na obyvatelstvo.  

Z rozptylové studie vyplývá, že příspěvky znečišťujících látek související s provozem 
záměru jsou minimální a neměly by způsobovat překračování imisních limitů.  

Dle závěrů akustické studie bude příspěvek provozu záměru k hlukové situaci v osídleném 
území nepatrný.  

Záměr spočívá v přestěhování existující výroby z nevyhovujících objektů do moderního 
areálu, což bude mít zajisté pozitivní vliv ve smyslu zlepšení pracovních podmínek 
zaměstnanců podniku. Předpokládá se, že počet pracovních míst zůstane stejný jako dnes.  

2. Vlivy na ovzduší a klima  
Za účelem zhodnocení vlivu záměru na ovzduší byla zpracována rozptylová studie, jež je 

přílohou č. 3 této dokumentace. Předmětem rozptylové studie bylo vyhodnocení příspěvků 
k imisní zátěži v souvislosti s provozem záměru. 

Emisní limit 

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 355/2002 Sb.  

 
Dále uvádíme text závěru rozptylové studie:  

„Předmětem předkládaného materiálu je vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži 
v souvislosti  s provozem posuzované lakovny .  

Výpočet znečištění byl řešen  pro TOC, NOx a NO2. 



Výrobní a obchodní areál INPRO  ČÁST D 

 

 - 32 - GET s. r. o. 

Výpočet imisní zátěže byl řešen v jedné variantě, hodnotící příspěvky k imisní zátěži 
v rámci předkládaného záměru. Výpočet byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 
150 m, která představuje celkem 121 výpočtových bodů. Výpočet byl dále rozšířen o 4 
výpočtové body 201 - 204 představující nejbližší objekty obytné zástavby.  

K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro  modelování  
znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou 
v oblasti ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, 
zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené 
koncentrace sledovaných znečišťujících látek (v  µg.m-3): 
Tab.č. 21: Sumarizační tabulka (údaje v µg/m3) 

Výpočtová síť Body mimo síť 

škodlivina Charakteristika min max min max 

TOC Aritmetický průměr 1 rok 0,000579 1,035150 0,191356 0,449261 

TOC Aritmetický průměr 1 hod 0,177775 75,670498 28,671602 43,322650 

NO2  Aritmetický průměr 1 rok 0,001377 0,017113 0,003565 0,006377 

NO2  Aritmetický průměr 1 hod 0,218940 0,978073 0,379529 0,575038 

NOx  Aritmetický průměr 1 rok 0,009050 0,156690 0,026712 0,052902 

Pro TOC není imisní limit stanoven. Vypočtené příspěvky se pohybují v lokalitách 
stávající i plánované výstavby v akceptovatelných průměrných hodinových koncentracích, 
příspěvky k ročním průměrným koncentracím jsou minimální. 

Vyhodnocení imisní zátěže pro oxidy dusíku je provedeno v souladu s legislativou pro 
roční koncentrace NOx (vztahující se k ochraně ekosystémů). Vypočtené příspěvky k ročním 
průměrným koncentracím se pohybují v setinách mikrogramů v m3 , což lze označit za 
naprosto zanedbatelné koncentrace. 

Z hlediska vypočtených příspěvků k aritmetickému průměru za 1 hod. pro NO2 jsou ve 
výpočtové síti dosahovány příspěvky do 1µg.m-3,  což je koncentrace, která by v žádném 
případě neměla znamenat i se zohledněním pozadí překračování stanoveného  imisního limitu. 

Hodnoty příspěvků k ročnímu aritmetickému průměru NO2 se pohybují maximálně do 
0,16 µg.m-3, což  i se zohledněním pozadí a meze tolerance je hluboce pod imisním limitem 
ročního aritmetického průměru.  

Na základě uvedených výpočtů by z hlediska ochrany ovzduší mohl být předkládaný 
záměr realizovatelný.“ 

Samotný záměr nemůže vzhledem ke svému rozsahu ovlivnit klima v území. Může dojít 
k určitým menším změnám v mikroklimatu způsobeným změnou povrchu terénu. Zpevněné 
plochy a budovy mají nižší výpar než plochy volné půdy porostlé vegetací, též se nepatrně 
mění i teplotní poměry. Vzhledem k relativně malé rozloze záměru budou tyto změny 
nepatrné a omezené pouze na areál podniku.  

Vzhledem k tomu, že záměr má být realizován v území, které je dle územního plánu 
určeno k zastavění, k těmto nepatrným vlivům by pravděpodobně došlo i při nerealizaci 
záměru, neboť by v území byla pravděpodobně realizována jiná zástavba se stejnými nebo 
podobnými dopady na mikroklima. 
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3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické 
charakteristiky  
Pro zhodnocení vlivu záměru na akustikou situaci v dotčeném území byla zpracována 

akustická studie (viz příloha č. 4) . Z této studie vyplývá, že nejvýznamnějším zdrojem hluku 
v území je silniční doprava. Příspěvek hlukové emise z provozu záměru je nepatrný a 
prakticky se v území neprojeví. Dle Akustické studie vyplývá, že realizace záměru se projeví 
na hlukové situaci nárůstem hluku maximálně o 0,2 dB viz. následující tabulka, která je 
převzata z Akustické studie, jež je přílohou této dokumentace. 

Tab. č. 22: Celkový úhrn akustické energie,  příspěvek jednotlivých zdrojů po realizaci záměru. 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       │ 
│                             │              LAeq (dB)              │         
│                             │  současná  │       hluková situace     │ 
│    │       │                │  hluková   │    po realizaci záměru    │ 
│  č.│ výška │   Souřadnice   │  situace   │ doprava │průmysl │ celkem │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│  1 │   3.0 │   96.0;  586.0 │   62.3     │  62.4   │  12.0  │  62.4  │   
│  2 │   3.0 │   34.9;  521.7 │   57.3     │  57.3   │  13.2  │  57.3  │     
│  3 │   3.0 │   89.6;  422.0 │   58.4     │  58.5   │  15.2  │  58.5  │ 
│  4 │   3.0 │   41.3;  246.8 │   62.3     │  62.3   │  21.0  │  62.3  │ 
│  5 │   3.0 │  115.3;  172.9 │   64.5     │  64.5   │  23.6  │  64.5  │ 
│  6 │   3.0 │  128.1;   74.8 │   65.0     │  65.0   │   8.3  │  65.0  │    
│  7 │   3.0 │  231.0;   10.5 │   56.0     │  56.0   │   4.7  │  56.0  │       
│  8 │   3.0 │  205.3; -108.4 │   57.0     │  57.0   │   0.2  │  57.0  │ 
│  9 │   3.0 │   14.4;   97.9 │   49.9     │  49.8   │  33.2  │  50.0  │ 
│ 10 │   3.0 │ -133.5;  126.9 │   42.8     │  42.8   │  24.2  │  42.9  │ 
│ 11 │   3.0 │  -41.9;  202.4 │   49.8     │  49.8   │  22.3  │  49.8  │ 
│ 12 │   3.0 │ -255.7;  269.9 │   40.5     │  40.5   │  18.3  │  40.6  │ 
│ 13 │   3.0 │ -176.9;  334.2 │   44.6     │  44.6   │  18.8  │  44.6  │ 
│ 14 │   3.0 │ -355.4;  245.8 │   37.6     │  37.6   │  16.8  │  37.6  │ 
│ 15 │   3.0 │  -19.4;  -22.6 │   44.7     │  44.5   │  30.8     44.7  │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Záměr není zdrojem žádných dalších fyzikálních jevů. V noci nebude areál osvětlen, tak 
aby byl zdrojem významnějšího světelného znečištění.  V provozu INPRO nejsou žádné 
zdroje radioaktivního záření. Zdrojem elektromagnetického záření mohou být elektrické 
svářečky. Pokud by byly tyto zdrojem nízkofrekvenčního rušení budou instalovány 
odrušovací prvky.   

V provozu INPRO se nepředpokládají žádné biologické vlivy.  

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody   

Vliv na podzemní vody 

Stavba areálu INPRO Čáslav je prováděna nad hladinou podzemní vody. Žádné její části 
se hladiny podzemní vody nebudou dotýkat ani se zde neuvažuje se žádným odběrem 
podzemních vod. Dešťové vody v areálu budou vsakovány. Realizace záměru nebude mít vliv 
na hladinu podzemních vod. 

Záměr nepředstavuje riziko ohrožení  kvality podzemních vod. 

Vliv na povrchové vody 

Odpadní vody vzniké v souvislosti s provozem záměru budou shromažďovány v jímce a 
vyváženy do ČOV, část jich bude čištěna a využívána k závlaze. Žádné odpadní vody z areálu 
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nebudou vypouštěny do povrchových vod.  

Vzhledem k tomu, že záměr je projektován na plochém terénu a veškerá dešťová voda 
bude zasakována, odtokové poměry v území se významně nezmění.  

Vliv záměru na povrchové vody je nevýznamný.  

5. Vlivy na půdu 

Zábor ZPF 

V souvislosti s realizací záměru nedojde k žádnému záboru zemědělské půdy, protože celá 
plocha je plochou ostatní.  

Vliv záměru na zábor ZPF je nulový. 

Vlivy na čistotu půd 

Za běžných provozních podmínek nebude mít záměr významný vliv na čistotu půd. Při 
provádění skrývkových prací nesmí dojít ke znečištění půdy ropnými látkami. Skrývané 
vrstvy půdy nesmí být znehodnoceny ani jiným způsobem (např. nevhodným skladováním).   

Za předpokladu dodržování správných pracovních postupů a pokynů, a dodržení postupů 
daných havarijním plánem (v případě úniku ropných látek), záměr nevytváří předpoklad pro 
kontaminaci půd.  

Vliv záměru na čistotu půd je nulový. 

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Záměr nezasahuje do horninového prostředí a proto jeho vliv je v tomto aspektu nulový. 

Záměr nemá přímý vliv na surovinové zdroje, neboť se nejedná o těžbu ani zpracování 
surovin. 

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Vlivy na faunu 

Vzhledem k chudému rostlinnému krytu na území připravovaném pro výstavbu záměru, se 
dá předpokládat, že tyto plochy nejsou vhodné prostředí pro živočichy, kteří zde nenachází 
ani vegetační kryt ani potravu. 

Realizace záměru proto bude představovat bezvýznamný vliv na faunu. 

Vlivy na flóru  

V rámci zpracování dokumentace byl v území zpracován botanický průzkum.  

Na ploše záměru jsou v současné době porosty odpovídající ranným sukcesním stádiím 
ruderalizovaných ploch s blízkou zdrojovou oblastí polních plevelných druhů. Jedná se o   
ojedinělé porosty trsů trav a ruderálních rostlin bez výskytu soliterní zeleně či porostů vyšší a 
střední zeleně. 

Porosty dřevin sousedící s areálem nebudou při jeho výstavbě poškozeny. 

Likvidace, poškozeních populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a 
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živočichů 

Na ploše budoucího areálu se nenachází žádné populace vzácných a zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů. Záměrem tedy nedojde k jejich likvidaci či poškození. 

Vliv záměru na populace vzácných a ohrožených druhů je nulový. 

Vliv na ekosystémy 

Jak je již výše uvedeno jediným ekosystémem v území jsou ranná sukcesní stádia 
ruderalizovaných ploch. Žádné jiné ekosystémy nebudou realizací záměru postiženy. 

Vliv záměru na ekosystémy je nevýznamný. 

Vlivy na další významná společenstva 

Záměr není situován na území hodnotném např. z přírodovědného hlediska ani na jinak  
unikátním území (např. lokalita geologického nebo geomorfologického významu).  

Vliv záměru na další významná společenstva je nulový.  

8. Vlivy na krajinu 

Změny reliéfu krajiny 

Záměr neznamená žádný zásah do reliéfu krajiny.  

Likvidace, zásah do prvků ÚSES a VKP 

V souvislosti s realizací záměru nedojde k zásahu do prvků územního systému ekologické 
stability. Niva Brslenky, kde se nachází biocentrum a biokoridor místního významu, ani 
plocha v severním sousedství areálu, kde prochází lokální biokoridor, nebudou stavebními 
pracemi dotčeny.  

Vliv záměru na prvky územního systému ekologické stability a významné krajinné prvky 
je nevýznamný.   

Vlivy na krajinný ráz 

S ohledem na původní ráz lokality – okraj města -  a převažující zemědělský charakter 
krajiny, realizace záměru bezpochyby ovlivní krajinný ráz.  

Záměr je umístěn do ploch, které jsou v Územním plánu města Čáslavi určeny jako 
smíšená zóna občanské vybavenosti - služby, řemeslné výroby a skladů. Ovlivnění krajinného 
rázu proto není spojeno pouze konkrétně s tímto záměrem, ale také s celkovou koncepcí 
územně plánovací dokumentace.  

Přesto výstavba haly 62 m dlouhé a 10 m vysoké vytvoří určitou dominantu při pohledu ze 
silnice Golčův Jeníkov - Čáslav i když hala bude asi o 2 – 3 m zahloubena oproti terénu jižně 
od areálu INPRO, což ji opticky výrazně sníží. 

Vzhledem k tomu, že se jedná se o první objekt v tomto území, optické vnímání jeho 
dominance je tímto umocněno. V budoucnosti, kdy, dle územně plánovací dokumentace, bude 
realizována výstavba dalších objektů smíšené zóny, dojde ke snížení či úplnému vyloučení 
vnímání haly jako dominantního prvku.  

Nejvýrazněji se může uplatňovat  boční stěna haly, jejíž celistvost bude vhodné pohledově 
narušit. 
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Způsob ovlivnění krajinného rázu bude záviset také na barevném řešení a vhodném 
ozelenění.  

Vliv na krajinný ráz je možno hodnotit bez výše uvedených opatření  jako nepříznivý, ale 
prostorově omezený. 

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Realizace záměru neovlivní žádný hmotný majetek. 

V blízkosti plochy, na které bude záměr realizován, se nenachází žádné památkově 
chráněné objekty ani památkově chráněné území. V souvislosti s realizací záměru se tedy 
nepředpokládá poškození objektů nebo kulturních památek.  

Z důvodů možnosti archeologických nálezů bude projektová dokumentace projednána s  
s příslušným orgánem státní správy. Případné archeologické nálezy musí být v souladu 
s právními předpisy ohlášeny.  
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II KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH 
VLIVŮ 

1. Vlivy v období výstavby 
V této době se budou  v souvislosti s realizací záměru uplatňovat vlivy spojené se stavební 

činností. Budou to vlivy související s dopravou stavebního materiálu a stavebními pracemi. 
Nejvýznamnější z tohoto pohledu budou vlivy při budování zpevněných ploch, kdy se bude 
jednat o největší objem dopravy zeminy a materiálů i využití těžších stavebních strojů. 
Samotná stavba haly je v podstatě montovaná ocelová stavba krytá opláštěním, jejíž všechny 
prvky budou vyrobeny na míru v jiných lokalitách a zde, na místě, pouze smontovány. 
Všechny vlivy ze stavby budou omezené prostorově na nejbližší okolí stavby a časově na 
dobu trvání výstavby. 

2. Vlivy v období provozu 
Jak z výše uvedeného vyplývá, v období provozu k významnějším vlivům na životní 

prostředí patří vlivy na ovzduší a vlivy na hlukovou situaci.  

Vlivy na ovzduší  

Ovlivnění ovzduší souvisí převážně s provozem lakovny v areálu INPRO. Provoz záměru 
nebude znamenat překročení imisních limitů v území. Dle zpracované rozptylové studie, která 
je přílohou č. 3 této dokumentace, se vypočtené příspěvky TOC, NO2, NOx pohybují v 
akceptovatelných hodinových koncentracích a příspěvky k ročním průměrným koncentracím 
jsou minimální. Příspěvky roční koncentrace NOx se dají označit za naprosto zanedbatelné. 
Příspěvek NO2 by v žádném případě neměl znamenat překročení stanoveného imisního limitu. 

Vlivy na hlukovou situaci 

Zvýšená emise hluku se projeví pouze v nejbližším okolí výrobní haly INPRO. Vzhledem 
k tomu, že v území převažuje hluk z dopravy po veřejných komunikacích, příspěvek z 
provozu záměru bude nevýznamný (0 – 0,2 dB). 

3. Možnosti přeshraničních vlivů 

U posuzovaného záměru přeshraniční vlivy nepřicházejí v úvahu. 
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III CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH 
HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH 

 

Dosah případných havárií je lokální bez významného rizika ovlivnění plochy mimo vlastní 
areál. 

Vlivy spojené s havarijními stavy hodnotíme jako nevýznamné. 
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IV CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘ. 
KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Ovzduší 

Za účelem trvalého zajištění únosných emisí znečišťujících látek do ovzduší je zapotřebí 
stálá kontrola odlučovacích a filtrovacích zařízení v lakovně a u odsávání u jednotlivých 
strojů v provozu.  

Vzhledem k používání a spotřebě těkavých organických látek je nutné plnit povinnosti 
vyplývající ze zákona č. 86/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů (oznamovací povinnost, 
vedení evidence a přehledu o spotřebě těkavých org. látek podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona. 

Bilance rozpouštědel (těkavých látek) a výpočet fugitivních emisí se provádí podle přílohy 
č. 4 vyhl. 355/2002 Sb. a to na základě spotřeby nátěrových hmot a rozpouštědel v nich 
obsažených. 

Hluk   

Všechny činnosti, při kterých dochází k emisi hluku, je nutno provádět v opláštěném 
objektu haly.  

Voda   

Všechny zpevněné plochy, zvláště manipulační a skladová plocha, musí být zajištěny tak, 
aby v případě havarijního úniku voduznečišťujích látek (např. oleje) bylo možno tyto zachytit 
a nedošlo k jejich úniku do podzemních vod vlivem vsakujících se dešťových vod. 

Krajinný ráz 

Volné plochy v areálu budou v místech, kde to nebude kolidovat s provozem závodu, 
osázeny střední a vysokou zelení. Jedná se zvláště o plochy při jižním okraji závodu, kde 
zvláště vysoká zeleň může částečně pohledově zakrýt stěnu haly a tuto opticky zmenšit i 
rozčlenit. V etapě přípravy je třeba též zvážit barevné řešení fasády výrobně-administrativní 
haly, aby toto též plochu fasády haly členilo. 
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V CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH 
PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ 

Dokumentace hodnocení vlivů Výrobního a obchodního areálu INPRO je zpracována 
v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a platnou 
legislativou. 

Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území byly získány:  

 literární rešerší (viz použitá literatura) 

 terénním průzkumem 

 z údajů od investora  

 z údajů poskytnutých orgány státní správy 

Prognózování a hodnocení vlivů na životní prostředí bylo prováděno: 

 metodou analogie z obdobných provozů 

 na základě výsledků samostatných studií (viz přílohy 3 a 4) 

 posouzením s požadavky právních předpisů a dalšími požadavky (např. státní správy) 

Ovzduší 

Pro výpočet emisních faktorů pro účely stanovení emisí znečišťujících látek z dopravy byl 
použit program MEFA v.02 - emisní faktory pro motorová vozidla. Pro vypracování 
rozptylové studie byla použita metodika SYMOS 97´ verze 2003.   

Hluk 

Hluková studie byla zpracována za použití programu HLUK+, verze 6.07. 

Intenzita dopravy na veřejných  komunikacích byla zjištěna vlastním sčítáním vozidel.  

Fauna, flóra, ekosystémy 

Biologický průzkum lokality byl proveden v jarním aspektu. 
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VI CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, 
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

Při posuzování vlivů záměru byly využity všechny dostupné podstatné informace o 
současném stavu životního prostředí na lokalitě, další informace a podklady byly 
shromážděny pomocí vlastních průzkumů provedených v rámci zpracování dokumentace. 

Míra neurčitostí je dána úrovní podkladů. Údaje o záměru byly získány z projektové 
dokumentace ke stavebnímu povolení a z informací o současném provozu firmy (odpady, 
spotřeba surovin, energií apod.). 

Míra nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při hodnocení vlivů záměru 
a z toho plynoucí rizika spojená s akceptováním vyvozených závěrů se jeví jako přijatelná. 
Vzhledem k rozsahu záměru je možné předpokládat, že při určité míře nejistot, vlivy na 
životní prostředí nedosáhnou větší velikosti a významnosti. 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
V kapitole B.I.5  je uveden přehled zvažovaných variant. Vzhledem k tomu, že umístění 

záměru je dáno, z důvodů vlastnictví pozemků, které jsou pro tento účel i územně plánovací 
dokumentací určeny, jednoznačně a kapacita je dána skutečností, že se jedná o převedení 
existující výroby do nového moderního areálu, nebyly řešeny varianty lokalizace a kapacitní. 
Byly uvažovány pouze varianty dvě a to:  

1. aktivní varianta – realizace navrženého závěru 

2. nulová varianta – bez realizace záměru 

 
Tabulka č. 1: Porovnání varianty aktivní (varianta 1) s variantou nulovou – pasivní 

Pozn. ve sloupci varianta 2 je v případě, že nedojde ke změně významnosti vlivu políčko proškrtnuto. 

Celková významnost vlivů 
SPECIFIKACE VLIVU 

Varianta 1 Varianta 2 

VLIVY NA OBYVATELSTVO 

Vlivy na zdraví nevýznamné až nuloé nulové 

Sociální vlivy příznivé nulové 

Ekonomické vlivy příznivé nulové 

VLIVY NA OVZDUŠÍ 

Změny v čistotě ovzduší nevýznamné  nevýznamné až nulové 

Změna mikroklimatu nevýznamné nulové 

VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI A DALŠÍ FYZIK. A BIOLOG. CHARAKTERISTIKY 

Vlivy na hlukovou situaci nevýznamné nulové 

Biologické vlivy nevýznamné až nulové nevýznamné až nulové 

Vlivy spojené s havarijními stavy nevýznamné nulové 

VLIVY NA VODY 

Změna kvality podzemních a povrchových vod nevýznamné až nulové nulové 

Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě nevýznamné nulové 

Ovlivnění režimu podzemních vod, změny ve vydatnosti 
zdrojů a změny hladiny podzemní vody 

nulové - 

VLIVY NA PŮDU 

Zábor ZPF nulové - 

Zábor PUPFL nulové - 

Vlivy na čistotu půd nulové - 

VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE 

Vliv na horninové prostředí nulové - 

Vliv na další přírodní zdroje nulové - 

VLIVY NA EKOSYSTÉMY, JEJICH SLOŽKY A FUNKCE 

Likvidace, poškození populací vzácných a zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů 

nulové - 
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Likvidace, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích 
mimo les 

nulové - 

Likvidace, poškození lesních porostů nulové - 

Likvidace, zásah do prvků ÚSES a VKP nulové - 

Vlivy na další významná společenstva nulové - 

VLIVY NA KRAJINU 

Změny reliéfu krajiny nevýznamné až nulové nulové 

Vlivy na krajinný ráz podmíněně nepříznivé nulové 

VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY 

Likvidace, narušení budov a kulturních památek nulové - 

VLIVY NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti nevýznamné až nulové nulové 

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny nevýznamné nulové 

Vlivy na rekreační využití území nevýznamné nulové 

V nulové varinatě by se neprojevily zejména vlivy na čistotu ovzduší, hlukovou situaci a 
krajinný ráz, které jsou však nevýznamné. Ovšem hodnocení nulové varianty vychází z 
předpokladu nerealizace žádného záměru v zájmovém území. Vzhledem k tomu, že se však 
jedná o území ÚPD určené k zástavbě a realizaci podobných záměrů, je nutno konstatovat, že 
nulová varianta (bez žádného záměru) je vlastně nereálná. V případě realizace jakéhokoliv 
záměru vždy jakési nové vlivy na životní prostředí budou vznikat. 

Proto je možno tvrdit, že varianta 1 nebude mít oproti variantě 2 významnější dopad na 
životní prostředí. 
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F. ZÁVĚR  
Projektovou variantu č. 1 výstavbu a provoz Výrobního a obchodního areálu INPRO lze 

z hlediska vlivů na životní prostředí se záměrem spojených považovat za únosnou. Tento 
závěr je podmíněn splněním opatření popsaných v kapitole Charakteristika opatření  
k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. 
Navržená opatření a podmínky jsou zde stručně shrnuty. 

 

1. Stálá kontrola odlučovacích a filtrovacích zařízení v lakovně a u odsávání u 
jednotlivých strojů v provozu 

2. Všechny činnosti, při kterých dochází k emisi hluku, je nutno provádět v opláštěném 
objektu haly. 

3. Všechny zpevněné plochy, zvláště manipulační a skladová plocha, musí být zajištěny 
tak, aby v případě havarijního úniku voduznečišťujích látek (např. oleje) bylo možno 
tyto zachytit a nedošlo k jejich úniku do podzemních vod vlivem vsakujících se 
dešťových vod. 

4. Volné plochy v areálu budou v místech, kde to nebude kolidovat s provozem závodu, 
osázeny střední a vysokou zelení. 

5. Vhodné barevné řešení fasády výrobně-administrativní haly. 

 

Na základě posouzení předkládaného záměru je možné konstatovat, že výstavba a 
provoz Výrobního a obchodního areálu INPRO jsou vzhledem k rozsahu souvisejících 
vlivů přijatelné. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Záměrem je výstavba a provoz podniku INPRO Čáslav s.r.o. jehož náplní bude výroba 
nosičů reklamního pojednání pro venkovní reklamu, nákladních přívěsů a zakázková 
zámečnická výroba. 

Výroba spočívá ve zpracování hutních materiálů, dělením (stříháním na strojních nůžkách, 
řezání strojní pilou, pálení autogenem, pálení plazmou), tvářením (na ohraňovacím lisu, na 
výstředníkových lisech), svářením (v ochranné atmosféře CO2), lakováním v lakovacím boxu 
a externí montáži dle požadavků investora. 

Záměr je umístěn na jižním okraji města Čáslavi, při silnici na Golčův Jeníkov. Jedná se o 
část bývalého tankodromu tudíž o nezemědělské pozemky, vedené jako plochy ostatní. 

V územním plánu sídelního útvaru Čáslav je území označeno jako výhledová rozvojová 
plocha s využitím jako smíšená zóna občanské vybavenosti - služby, řemeslné výroby a 
sklady. 

Důvodem pro situování záměru výroby ocelových konstrukcí v dané lokalitě je potřeba 
přemístění existující výroby z nevhodných prostor zemědělského areálu v Potěhách na 
vhodnější lokalitu. Plocha pro výstavbu výrobního a obchodního areálu INPRO umožňuje 
realizaci objektů odpovídajících potřebám výroby, manipulace a skladování materiálu, a 
umožňuje vybudování moderního podniku splňujícího všechny požadavky na pracovní i 
životní prostředí. Významné je též napojení na komunikaci I/38. 

Z hlediska velikosti - jakožto jednoho z kritérií významnosti – nebyly žádné z vlivů 
identifikovány jako nepříznivé. 

Nejvýznamnějšími vlivy se na základě hodnocení jeví:  

 vlivy na ovzduší 

 vlivy na hlukovou situaci 

 vlivy na krajinný ráz 

Rozsah vlivů spojených s realizací záměru je možné hodnotit jako lokální, s omezením na 
prostor v areálu a nejbližší okolí (řádově desítky metrů). Takto vymezené území přesahují 
pouze vlivy spojené s přepravou surovin a výrobků. Tato činnost bude však objemově 
nevýznamná a záměr tak nepřinese změnu současného stavu, tudíž významnost uvedených 
vlivů se nemění. 

Všechny vlivy je možné omezit či kompenzovat opatřeními:  použití vhodných filtrů ve 
vzduchotechnice, zajištění manipulačních a zpevněných ploch proti úniku voduznečišťujících 
látek, umístění kompresorů do objektu s dostatečnou vzduchovou neprůzvučností, vhodné 
ozelenění areálu a barevné řešení objektu výrobní haly. 

Z hlediska celkové významnosti vlivů nebyly identifikovány žádné nepříznivé, ani 
významně nepříznivé vlivy. 
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H. PŘÍLOHY 
 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 

 
 

 



Výrobní a obchodní areál INPRO   ČÁST H 

 - 47 - GET s. r. o. 

SEZNAM PŘÍLOH 
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MAPOVÉ PODKLADY 

Státní mapy odvozené 1 : 5 000 

Základní vodohospodářské mapy 1 : 50 000 

Soubor geologických a účelových map 1 : 50 000, Český geologický ústav, Český úřad 
geodetický a kartografický.  
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PŘÍLOHY 
 

 



 

 

PŘÍLOHA č. 1 

Situace umístění areálu INPRO Čáslav 

 

 
 

  



 

 

 


